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ANEXO&1&

TERMO&DE&REFERÊNCIA&

CONTRATAÇÃO! DE! SERVIÇOS! DE! PROCEDIMENTOS! CONTÁBEIS,! FINANCEIROS! E! FISCAIS! DA!
FUNDAÇÃO!ESTATAL!DE!SAÚDE!DE!NITERÓI!–!FESAÚDE!

1.! Definição de Objeto 

1.1.! A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de procedimentos contábeis, 
financeiros e fiscais da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FESAÚDE, conforme a legislação 
vigente no país e de acordo com as especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 

2.! Justificativa 

2.1.! A Fundação Estatal de Saúde do Município de Niterói – FeSaúde teve sua criação autorizada 
pela Lei Municipal n.º 3.133, de abril de 2015. O Estatuto da FeSaúde foi publicado em cartório 
quatro anos depois da publicação da Lei, sendo formalizada sua criação pelo Prefeito de Niterói por 
meio do Decreto n.º 13.323, de 27 de agosto de 2019. 

2.2.! No momento de sua implantação, a Fundação possuía em seu corpo funcional apenas os seis 
dirigentes membros da Diretoria Executiva, conforme elencados por seu Estatuto. Logo em seguida, 
o Conselho Curador da FeSaúde autorizou a contratação de 15 assessores de implantação, para que 
houvesse um quadro inicial mínimo para os atos necessários à estruturação da pessoa jurídica e à 
celebração do Contrato de Gestão com o Município de Niterói. 

2.3.! Com esse reduzido número de empregados, não foi constituído um Departamento de Pessoal 
com estrutura suficiente para processar todas as obrigações de empregador exigidas pela legislação 
vigente. Além disso, a Fundação não contava com uma plataforma eletrônica que pudesse registrar 
os dados funcionais, emitir as guias de recolhimento de tributos trabalhistas e calcular o 
provisionamento, já que o sistema utilizado pelo Município (E-Cidades) foi construído na forma da 
contabilidade pública, não aplicável à Fundação. Então, para proceder ao processamento da folha de 
pagamento desse primeiro quantitativo, foram terceirizados os serviços de departamento de pessoal, 
pelo período de 8 meses. 

2.4.! Com a celebração do Contrato de Gestão ao fim de janeiro de 2020, a FeSaúde iniciou a 
contratação dos profissionais responsáveis pelas obrigações assumidas, sendo certo que a maior parte 
dos empregados será admitida somente após aprovação em concurso público. Já está previsto com 
esse novo quantitativo todos os setores necessários para a gestão administrativa e burocrática da 
Fundação, como o departamento pessoal, financeiro, contabilidade, entre outros. 

2.5.! Está em estudo a contratação da implantação de um Sistema Integrado de Gestão Financeira, 
Contábil, Fiscal, Patrimonial e de Pessoal para a Fundação, de modo que estão sendo consultadas as 
opções disponíveis em mercado para a conclusão de um Termo de Referência. Ocorre que, em 
virtude do tempo já decorrido, o registro das movimentações contábeis da Fundação se tornou 
insustentável sem uma plataforma específica para processamento dos dados. 
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2.6.! O lançamento de toda contabilidade em planilhas eletrônicas sem protocolo de segurança 
somente se justifica em um momento inicial, não podendo permanecer após o início da auditoria dos 
procedimentos da FeSaúde. Assim, faz-se necessário terceirizar também esses serviços até que seja 
concluída a implantação da plataforma própria da Fundação. 

2.7.!A presente contratação tem como objetivo a terceirização das tarefas administrativas de 
processamento contábeis, financeiros e fiscais, os quais exigem cumprimento de legislação vigente, 
pelo período de 12 meses, podendo ser renovado por igual período, bem como suspensos caso haja a 
implantação do sistema interno da Fundação, o que será comunicado previamente à contratada, em 
prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 

3.! Especificação dos Serviços 

3.1.! Rotinas de trabalho: 

3.1.1.! Demonstrações Contábeis anuais conforme NBC 1000 e ITG 2002 (R1) ou legislação 
pertinente na época de emissão; 

3.1.2.! Balanço Patrimonial - Anual (comparativo); 

3.1.3.! Demonstração dos Fluxos de Caixa (comparativa); 

3.1.4.! Demonstração da Mutação de Patrimônio Líquido (comparativa); 

3.1.5.! Demonstração do Resultado do Período (comparativa); 

3.1.6.! Escrituração Contábil com emissão dos Livros Diário (ECD), Razão e Balancete - mensal e 
Anual;  

3.1.7.! Análise de Contas Patrimoniais e Conciliação Bancária mensal; 

3.1.8.! Controle de movimentação bancária ; 

3.1.9.! Dados de Folha de Pagamento e Contábeis para a feitura da Prestação de Contas aos Órgãos 
Fiscalizadores conforme legislação pertinente; 

3.1.10.!Implantação do Plano de Contas com Centros de Custo e o Contábil; 

3.1.11.!Classificação contábil e fiscal dos documentos comprobatórios mensais conforme o Plano de 
Contas de modo eletrônico; 

3.1.12.!Elaboração da Declaração de Imposto de Renda das Isentas e Imunes; 

3.1.13.!Cálculo de Retenções na Fonte IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e emissão de um Relatório 
para acompanhar estas retenções; 
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3.1.14.!Elaboração da DIRF Anual (dia 28 de fevereiro) e DCTF Mensal nos prazos previstos no 
calendário de obrigações do Site da Receita Federal do Brasil;  

3.1.15.!Envio de informes de rendimentos anuais de empregados e autônomos para apuração de IRPF 
e Informe de Rendimentos de Pessoa Jurídica; 

3.1.16.!Apuração mensal de PIS sobre Folha e emissão de guia;  

3.1.17.!Fechamento Trimestral das Demonstrações Contábeis (Balanços, DRE's); 

3.1.18.!Elaboração e envio das obrigações acessórias digitais pertinentes conforme exigência para as 
Instituições imunes e isentas;  

3.1.19.!Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização tributária;  

3.1.20.!Orientação quanto à manutenção ou implementação de certificações nas esferas municipal, 
estadual e federal;  

3.1.21.!Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais 
ou municipais;  

3.1.22.!Acompanhamento minucioso dos tributos - serviços prestados e tomados; 

3.1.23.!Escrituração das notas fiscais de serviços eletrônicas (NF-e), notas de vendas eletrônica 
(DANFE) e livros fiscais e elaboração das guias de informação e recolhimento de impostos devidos, 
bem como a guarda do arquivo XML das Notas Fiscais de Venda (DANFE);  

3.1.24.!Análise de retenções e planejamento para melhor forma de tributação;  

3.1.25.!Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização; 

3.1.26.!Emitir relatórios periódicos diversos de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e 
calendário pré-estabelecido pela Contratante; 

3.1.27.!A entrega de Balancete far-se-á até o dia 20 do mês subsequente ao período a que se referir. 
A entrega do Balanço Patrimonial Anual far-se-á até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados 
necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja 
execução é de responsabilidade da Contratante. 

3.2.! Regras Gerais dos Serviços 

3.2.1.! A Contratada assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de 
imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior 
ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa 
administrativa. 
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3.2.2.! A Contratada desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Primeira com todo zelo, 
diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às 
normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução atualizada sobre 
este tema do Conselho Federal de Contabilidade. 

3.2.3.! Responsabilizar-se-á a Contratada pela emissão e tratamentos dos dados contábeis para a 
feitura das Obrigações Acessórias Digitais, qual sejam: ECD – Escrituração Contábil Digital, EFD – 
Escrituração Fiscal Digital, EFD – Contribuições, e-Social, DCTF-Web e EFD-REINF aplicáveis a 
Fundação Estatal de Saúde de Niterói FeSaúde (vigente até o final deste contrato). 

3.2.4.! Responsabilizar-se-á a Contratada por todos os documentos a ela entregues pela 
CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços 
pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso 
fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer 
pessoas que a eles tenham acesso. 

3.2.5.! A Contratada não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, 
declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por 
omissões próprias da Contratante ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada. 

3.2.6.! A Contratada realizará o acompanhamento de todos os bens patrimoniais da 
CONTRATANTE através dos registros das entradas, saídas ou baixa (por qualquer natureza) e de 
bens em comodato com os respectivos documentos fiscais disponibilizados pela Contratante do 
Ativo Imobilizado, Investimento e Intangível entregando mensalmente um relatório e planilha das 
depreciações e amortizações para o devido lançamento contábil. A CONTRATADA vai 
disponibilizar um relatório de movimentação dos bens por conta contábil e localização mensalmente. 

3.2.7.! A Contratada indicará nos relatórios e nas planilhas todos os requisitos desejados para o bem 
ou serviço, com suas descrições detalhadas, com precisão e clareza, incluindo suas características 
básicas: unidade do bem e quantidade dos bens ou serviços adquiridos. O registro do Ativo 
Imobilizado é regulado pela NBC TG 027 e em consonância com a ITG 2002 (R1) para as Entidades 
sem Fins Lucrativos. 

4.! Vigência 

4.1.! O contrato de prestação de serviços vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Niterói. 

4.2.! O prazo contratual poderá ser prorrogado por igual prazo, em caso de necessidade de 
manutenção da contratação dos procedimentos contábeis, financeiros e fiscais, bem como havendo 
conveniência administrativa e interesse das partes, na conformidade com a legislação pertinente. 

4.3.! Após assinatura do Contrato e recebimento dos dados pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA terá até 05 (cinco) dias para iniciar a prestação de serviço, tendo como base a data 
de assinatura do Contrato e cumprimento da Legislação Vigente. 
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4.4.! O contrato poderá ser extinto, por iniciativa da Contratante, desde que comunicada a 
Contratada com antecedência de ao menos 30 (trinta) dias, no caso de implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Financeira, Contábil, Fiscal, Patrimonial e de Pessoal da FeSaúde.  

5.! Sigilo 

5.1.! A empresa CONTRATADA deverá garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, 
não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los. 

6.! Pagamento 

6.1.! Para efeitos de pagamento, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 
NFS-e constando de forma discriminada à efetiva realização do objeto contratado e executado no 
mês anterior, acompanhado de documento com o nome e número do banco, a agência e o número da 
conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado. 

6.2.! O pagamento será efetuado mensalmente, no valor correspondente aos serviços efetivamente 
executados no mês imediatamente anterior e nos valores consignados na proposta comercial 
vencedora, mediante crédito em conta corrente até 10 (dez) dias corridos após o atesto do documento 
de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços. 

6.3.! Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Termo 
de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, 
a contratada deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no 
pagamento. 

7.! Responsabilidades da Contratante e da Contratado 

7.1.! São responsabilidades da CONTRATANTE: 

7.1.1.! Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma prevista neste 
instrumento. 

7.1.2.! Designar um funcionário responsável pela fiscalização e acompanhamento contratual do 
objeto ora contratado, denominado Gestor de Contrato. 

7.1.3.! Dar ciência, imediatamente, à CONTRATADA sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços. 

7.1.4.! Proporcionar os recursos indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 
as instalações físicas para as reuniões; 

7.1.5.! Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
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7.1.6.! Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições 
contratuais; 

7.1.7.! Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida; 

7.1.8.! Aplicar sanções, se necessário, conforme previsto no contrato; e 

7.1.9.! Atuar com empenho para que a implantação da fundação seja concluída com eficiência com o 
auxílio da consultoria. 

7.2.! São responsabilidades da CONTRATADA: 

7.2.1.! Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação do pessoal necessário ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

7.2.2.! Entregar os produtos nas condições e prazos especificados neste Termo de Referência; 

7.2.3.! Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.2.4.! Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), em especial no 
que diz respeito a perda de prazo de obrigações legais de recolhimentos de impostos devidos e a 
entrega das Obrigações Acessórias Digitais, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos 
pagamentos devidos ao Contratado o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.2.5.! Comunicar ao fiscal do contrato qualquer empecilho à execução a tempo de serem tomadas as 
medidas cabíveis para não atrasar a execução do contrato; 

7.2.6.! Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 

7.2.7.! Não!transferir!a!outrem,!no!todo!ou!em!parte,!o!objeto!do!presente!contrato;!

7.2.8.! Atender! prontamente! as! solicitações! referentes! à! execução! contratual! realizadas! pelo!
gestor/fiscal!do!Contrato!ou!seu!substituto;!

7.2.9.! Solicitar,!em!tempo!hábil,!todas!as!informações!de!que!necessitar!para!o!cumprimento!das!
suas!obrigações!contratuais;!

7.2.10.!Indicar! formalmente,! quando! da! assinatura! do! contrato,! representante! que! tenha!
capacidade!gerencial!para! tratar!de! todos!os!assuntos!previstos!neste!Termo!de!Referência!e!no!
instrumento! contratual! correspondente,! sem! implicar! em! ônus! para! o! contratante,! constando! o!
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nome!completo!do!preposto,!número!de!CPF,!número!de!documento!de!identidade,!números!dos!
telefones!e!ebmails!para!contatos;!

7.2.11.!Acatar! a! fiscalização! da! FeSaúde,! comunicandoba! de! quaisquer! irregularidades! detectadas!
durante!a!execução!dos!serviços;!

7.2.12.!Manter! atualizados! seu! endereço,! telefones! e! dados! bancários! para! a! efetivação! de!
pagamentos;!

7.2.13.!Executar!o!objeto!do!Contrato!por!meio!de!pessoas!idôneas,!com!capacitação!profissional,!
assumindo!total!responsabilidade!por!quaisquer!danos!ou!faltas!que!seus!empregados,!prepostos!
ou!mandatários!que!no!desempenho!de!suas!funções!causem!à!FeSaúde,!podendo!este!solicitar!a!
substituição! daqueles! cuja! conduta! seja! julgada! inconveniente! ou! cuja! capacitação! técnica! seja!
insuficiente;!

7.2.14.!Cumprir!e!fazer!cumprir,!seus!prepostos!ou!conveniados,!leis,!regulamentos!e!posturas,!bem!
como! quaisquer! determinações! emanadas! das! autoridades! competentes,! pertinentes! à! matéria!
objeto!desta!contratação,!cabendoblhe!única!e!exclusiva!responsabilidade!pelas!consequências!de!
qualquer!transgressão!de!seus!prepostos!ou!convenentes;!

7.2.15.!Aceitar,!nas!mesmas!condições!contratuais,!os!acréscimos!ou!supressões!que!se!fizerem!de!
até!25%!(vinte!e!cinco!por!cento)!do!valor!inicial!atualizado!do!Contrato,!de!acordo!com!o!art.!65,!
§1º,!da!Lei!Federal!nº!8.666/93,!não!sendo!necessária!a!comunicação!prévia!da!FeSaúde;!

7.2.16.!Os serviços contemplados neste Termo de Referência deverão ser realizados em sistemas 
eletrônicos que sejam permitidas migrações eletrônicas para outros sistemas após encerramento do 
Contrato; 

7.2.17.!É imprescindível que o Software utilizado pelo prestador de serviços utilize: banco de dados 
relacional, de preferência SQL; Web services e APIs disponíveis para integração. 

7.2.18.! É imprescindível também que a empresa contratada disponibilize: dicionário de dados; tenha 
uma recursos e ou equipe capaz de orientar na exportação de dados; pessoas com conhecimento para 
orientação na forma de tração das informações. 

8.! Requisitos Técnicos da Contratada 

8.1.! A Contratada deverá apresentar: 

a) Atestado Técnico ou declaração similar comprovando que prestou de forma satisfatória serviço 
igual ou similar ao descrito neste Termo de Referência. 

b) Declaração de que, ao término da prestação do serviço objeto deste Termo de Referência, 
possibilitará a migração eletrônica de todos os dados para qualquer outro tipo de sistema. 

c) Certidão de Regularidade CRC. 
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9.! Valor da proposta de trabalho 

9.1.! A proposta de trabalho deverá precificar o custo de todas as atividades previstas neste Termo 
de Referência, não havendo hipótese de pagamento por serviços adicionais. 

10.! Disposições Finais 

10.1.! O presente Termo de Referência foi elaborado pelos responsáveis ora subscreventes. 

Niterói,!14!de!maio!de!2020.!

!

__________________________!

Estela!Lara!

Supervisora!de!Compras!

Fundação!Estatal!de!Saúde!de!Niterói!b!FeSaúde!

__________________________!

Cassia!de!Oliveira!Silva!

Gerente!de!Contabilidade!

Fundação!Estatal!de!Saúde!de!Niterói!b!FeSaúde!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO&2&

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS  

NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007 
 
 
Local e data 
Ao Sr. Pregoeiro  
Ref. Pregão Eletrônico FeSaúde n.º 00005/2020-000 
 
 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na ____________           
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF 
sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, 
empresa de pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando 
apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.  
 
 

______________________________ 
ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)) 
 
 
 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com 
CNPJ) 
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ANEXO 3 – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO&SOCIAL:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&CNPJ:&

INSCRIÇÃO&MUNICIPAL&E/OU&ESTADUAL:&&&

ENDEREÇO:& & & & & & BAIRRO:&&&& & CEP:&

Serviço Valor da proposta 
Serviços contábeis, financeiros e 
fiscais conforme anexo I – Termo de 
Referência 

R$ 

&

CIDADE:&& & &&&ESTADO:&& &&&&&&&&TELEFONE:&(&&&)&&& &&&&&&&&&E>MAIL:&

(&&)&Optante&pelo&Simples&Nacional&&

(&&)&Não&Optante&pelo&Simples&Nacional&

DECLARO,&que&o(s)& item(s)&ofertado(s)&está(ão)&em&conformidade&com&as&especificações&

contidas&no&ANEXO&I&–&Termo&de&Referência&do&Objeto&deste&Edital.&&

DECLARO,& ainda,& que& nos& preços& estão& inclusos& todos& os& custos& diretos& e& indiretos&

indispensáveis&à&perfeita&execução&do&objeto&deste&Edital,&assim&como&abrange&todos&os&

custos& com& materiais& e& serviços& necessários& à& entrega& do(s)& item(ns)& em& perfeitas&

condições&de&uso,&eventual& substituição&de&unidades&defeituosas&e/ou&entrega&de& itens&

faltantes.&&

Essa&proposta&tem&validade&de&60&(sessenta)&dias.&&

Niterói,&____&de&____________&de&20__.&

_____________________________________________________&

(Nome&e&Assinatura&do&representante&legal)&
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ANEXO 4 
 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO  
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93 

 
 
Local e data 
Ao Sr. Pregoeiro  
Ref. Pregão Eletrônico FeSaúde n.º 00005/2020-000 
 
 
 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na _____           , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador 
da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não 
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos. 
 
 

______________________________ 
ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)) 
 
 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ) 



!

!

!

!!

!

!

ANEXO 5 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS 

!

!

_______________________(nome! da! empresa),! CNPJ! ________________! (número!

de! inscrição),! sediada! no!

__________________________________________________! (endereço! completo),!

declara,!sob!as!penas!do!art.!7º!da!Lei!nº!10.520/2002,!que!não!é!contribuinte!de!ISS!
e!Taxas!do!Município!de!Niterói.!

!

!

______________!(Local)!____!de!___________!de!20___.!

!

!

______________________________________!

(Nome!e!Assinatura!do!representante!legal)!



!

!

!

!!

!

!

ANEXO 6 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

!

_____________________________________! (nome! da! empresa),! CNPJ!

___________________________! (número! de! inscrição),! sediada!

_______________________________________________! (endereço! completo),! por!

intermédio!de!seu!representante!legal,!infrabassinado,!DECLARA,!para!fins!de!direito,!

na! qualidade! de! PROPONENTE! da! licitação! instaurada! pela! Fundação! Estatal! de!

Saúde! de!Niterói! b! FeSaúde,! na!modalidade! de! Pregão! Presencial! Nº! 00005/2020b

000,! que! não! foi! declarada! INIDÔNEA! para! licitar! com! o! PODER! PÚBLICO,! em!

qualquer!de!suas!esferas.!

!

Por!ser!a!expressão!da!verdade,!firmamos!o!presente.!

________________(Local),!______!de!______________!de!20__.!

!

_____________________________________________________!

(Assinatura!do!representante!legal)!

!

(Se!procurador,!anexar!cópia!da!procuração!autenticada!ou!com!o!original!para!que!

se!proceda!à!autenticação).!

!

Nome:!_______________________________________!

No!da!cédula!de!identidade:!_______________________!

Cargo:!__________________!



!
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ANEXO 7 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

!

A! empresa! ___________________________________________! ,! CNPJ!

___________________________! ,! sediada! no! endereço!!

_____________________________________________________! (endereço!

completo),!DECLARA,! sob!as!penas!da! lei,! que!até!a!presente!data! inexistem! fatos!

impeditivos! para! a! sua! habilitação! no! presente! processo! licitatório,! ciente! da!

obrigatoriedade!de!declarar!ocorrências!posteriores.!

!

____________________!,!______!de!______________!de!20__.!

!!!!!!!!!!(Local)!

!

_____________________________________________________!

(Assinatura!do!representante!legal!e!carimbo!da!empresa)!



!
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ANEXO 8 – MODELO - DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES 

Ilmo.!Sr.!Pregoeiro!

(Nome! da! empresa),! com! sede! (endereço! completo),! inscrita! no! CNPJ! sob! o! nº!
__________________!DECLARA!ao!Município!de!Niterói,!para!fins!de!não!incidência!
na!fonte!do!IRPJ,!da!CSLL,!da!Confins,!e!da!contribuição!para!o!PIS/PASEP,!a!que!se!
refere!o!artigo!64!da!Lei!nº!9.430,!de!27!de!dezembro!de!1996,!que!é!regularmente!
inscrita! no! Sistema! Integrado! de! Pagamento! de! Impostos! e! Contribuições! das!
Microempresas!e!das!Empresas!de!Pequeno!Porte! (Simples),! nos! termos!da! Lei! nº!
9.317,!de!05!de!dezembro!de!1996.!

Para!esse!efeito,!a!declarante!informa!que:!

I!b!preenche!os!seguintes!requisitos:!

a)!conserva!em!boa!ordem,!pelo!prazo!de!cinco!anos,!contado!da!data!da!emissão,!
os! documentos! que! comprovam! a! origem! de! suas! receitas! e! a! efetivação! de! suas!
despesas,! bem! assim! a! realização! de! quaisquer! outros! atos! ou! operações! que!
venham!a!modificar!sua!situação!patrimonial;!

b)! apresenta! anualmente! Declaração! de! Informações! EconômicobFiscais! da! Pessoa!
Jurídica! (DIPJ),! em! conformidade! com! o! disposto! em! ato! da! Secretaria! da! Receita!
Federal;!

II!b!o!signatário!é!representante!legal!desta!empresa,!assumindo!o!compromisso!de!
informar! à! Secretaria! da! Receita! Federal! e! à! unidade! pagadora,! imediatamente,!
eventual!desenquadramento!da!presente!situação!e!está!ciente!de!que!a! falsidade!
na! prestação! destas! informações,! sem! prejuízo! do! disposto! no! art.! 32! da! Lei! nº!
9.430,! de! 1996,! o! sujeitará,! juntamente! com! as! demais! pessoas! que! para! ela!
concorrem,! às! penalidades! previstas! na! legislação! criminal! e! tributária,! relativas! à!
falsidade!ideológica!(art.!299!do!Código!Penal)!e!ao!crime!contra!a!ordem!tributária!
(art.!1º!da!Lei!nº!8.137,!de!27!de!dezembro!de!1990).!

________________,!_____!de!_________________!de!________.!

_____________________________________________________!

(Nome!e!Assinatura!do!representante!legal)!
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ANEXO 9 

MINUTA&DE&TERMO&CONTRATUAL!

Contrato!nº!__!/__!

!

CONTRATO! DE! PRESTAÇÃO! DE! SERVIÇOS! CONTÁBEIS,!
FINANCEIROS!E!FISCAIS!QUE!ENTRE!SI!CELEBRAM!A!FUNDAÇÃO!
ESTATAL! DE! SAÚDE! DE! NITERÓI! –! FESAÚDE! E! A! EMPRESA!
__________________.!

!

A!FUNDAÇÃO!ESTATAL!DE!SAÚDE!DE!NITERÓI!–!FeSaúde,!doravante!denominada!CONTRATANTE,!,!
situada!na!Rua!Visconde!de!Uruguai,!n.º!531,!sala!203,!Centro,!Niterói/RJ,!CEP!24.030b078,!inscrita!
no!CNPJ/MF! sob!o!nº!34.906.284/0001b00,! representada!neste!ato!pela!Diretora!Geral!Anamaria!
Carvalho! Schneider,! inscrita! no! CPF! sob! o! n.º! 379.621.326b04,! e! por! seu! Diretor! Administrativo!
Daniel!Cortez!de!Souza!Pereira,!inscrito!no!CPF!sob!o!n.º!097.828.827b04,!e!EMPRESA!__________,!
inscrita! no! CNPJ/MF! sob! o! nº! _________,! daqui! por! diante! denominada! CONTRATADA,!
representada!neste!ato!por!_______________,!cédula!de!identidade!nº!______,!domiciliada!na!Rua!
_______,!Cidade!_________,!resolvem!celebrar!o!presente!CONTRATO!DE!PRESTAÇÃO!DE!SERVIÇOS!
CONTÁBEIS,! FINANCEIROS! E! FISCAIS,! com! fundamento! no! processo! administrativo! nº!
720.000028/2020,! que! se! regerá! pelas! normas! da! Lei! nº! 8.666,! de! 21! de! junho! de! 1.993! e! do!
instrumento! convocatório,! aplicandobse! a! este! contrato! suas! disposições! irrestrita! e!
incondicionalmente,!bem!como!pelas!cláusulas!e!condições!seguintes:!

!

CLÁUSULA&PRIMEIRA:&DO&OBJETO&E&DO&REGIME&DE&EXECUÇÃO&

O!presente!CONTRATO!tem!por!objeto!a!prestação!de!serviços!contábeis,! financeiros!e!fiscais,!na!
forma!do!Termo!de!Referência!e!do!instrumento!convocatório.!

PARÁGRAFO!ÚNICO:!O!objeto! será!executado! segundo!o! regime!de!execução!de!empreitada!por!
preço!unitário.!

CLÁUSULA&SEGUNDA:&DO&PRAZO&

O! prazo! de! vigência! do! contrato! será! de! 12! (doze)! meses,! contados! a! partir! da! publicação! do!
extrato!deste!instrumento!no!Diário!Oficial!do!Município!de!Niterói.!



!

!

!

!!

!

!

PARÁGRAFO! PRIMEIRO! –! O! prazo! contratual! poderá! ser! prorrogado,! observandobse! o! limite!
previsto! no! art.! 57,! II,! da! Lei! nº! 8.666/93,! desde! que! a! proposta! da! CONTRATADA! seja! mais!
vantajosa.!

CLÁUSULA&TERCEIRA:&DAS&OBRIGAÇÕES&DO&CONTRATANTE&

Constituem!obrigações!do!CONTRATANTE:!

a)!realizar!os!pagamentos!devidos!à!CONTRATADA,!nas!condições!estabelecidas!neste!contrato;!

b)!fornecer!à!CONTRATADA!documentos,!informações!e!demais!elementos!que!possuir,!pertinentes!
à!execução!do!presente!contrato;!

c)!exercer!a!fiscalização!do!contrato;!

d)!receber!provisória!e!definitivamente!o!objeto!do!contrato,!nas!formas!definidas!no!edital!e!no!
contrato.!

CLÁUSULA&QUARTA:&DAS&OBRIGAÇÕES&DA&CONTRATADA&

Constituem!obrigações!da!CONTRATADA:!

a)!conduzir!os!serviços!de!acordo!com!as!normas!do!serviço!e!as!especificações!técnicas!e,!ainda,!
com! estrita! observância! do! instrumento! convocatório,! do! Termo! de! Referência,! da! Proposta! de!
Preços!e!da!legislação!vigente;!

b)!prestar!o!serviço!no!endereço!constante!da!Proposta!Detalhe;!

c)!prover!os!serviços!ora!contratados,!com!pessoal!adequado!e!capacitado!em!todos!os!níveis!de!
trabalho;!

d)!iniciar!e!concluir!os!serviços!nos!prazos!estipulados;!

e)!comunicar!ao!Fiscal!do!contrato,!por!escrito!e!tão!logo!constatado!problema!ou!a!impossibilidade!
de!execução!de!qualquer!obrigação!contratual,!para!a!adoção!das!providências!cabíveis;!

f)!responder!pelos!serviços!que!executar,!na!forma!do!ato!convocatório!e!da!legislação!aplicável;!

g)! reparar,! corrigir,! remover,! reconstruir! ou! substituir,! no! todo!ou! em!parte! e! às! suas! expensas,!
bens! ou! prestações! objeto! do! contrato! em! que! se! verificarem! vícios,! defeitos! ou! incorreções!
resultantes! de! execução! irregular! ou! do! emprego!ou! fornecimento!de!materiais! inadequados! ou!
desconformes!com!as!especificações;!



!

!

!

!!

!

!

h)!elaborar!relatório!mensal!sobre!a!prestação!dos!serviços,!dirigido!ao!fiscal!do!contrato,!relatando!
todos! os! serviços! realizados,! eventuais! problemas! verificados! e! qualquer! fato! relevante! sobre! a!
execução!do!objeto!contratual;!

i)! manter,! durante! toda! a! duração! deste! contrato,! em! compatibilidade! com! as! obrigações!
assumidas,!as!condições!de!habilitação!e!qualificação!exigidas!para!participação!na!licitação;!

j)!cumprir!todas!as!obrigações!e!encargos!sociais!trabalhistas!e!demonstrar!o!seu!adimplemento,!na!
forma!da!cláusula!oitava!(DA!RESPONSABILIDADE);!

k)! indenizar! todo! e! qualquer! dano! e! prejuízo! pessoal! ou! material! que! possa! advir,! direta! ou!
indiretamente,! do! exercício! de! suas! atividades! ou! serem! causados! por! seus! prepostos! à!
CONTRATANTE,!aos!usuários!ou!terceiros.!

l)!observar!o!cumprimento!do!quantitativo!de!pessoas!com!deficiência,!estipulado!pelo!art.!93,!da!
Lei!Federal!nº!8.213/91.!

CLÁUSULA&QUINTA:&DA&DOTAÇÃO&ORÇAMENTÁRIA&

As!despesas!com!a!execução!do!presente!contrato!correrão!à!conta!do!patrimônio!da!Fundação,!
assim!classificadas!em!seu!Plano!de!Contas:!

Natureza!das!Despesas:!4.2.007.0015!–!Serviços!contábeis,!financeiros!e!fiscais!

CLÁUSULA&SEXTA:&VALOR&DO&CONTRATO&

Dábse!a!este!contrato!o!valor!total!de!R$!_____,__!(__________________________).!

CLÁUSULA&SÉTIMA:&DA&EXECUÇÃO,&DO&RECEBIMENTO&E&DA&FISCALIZAÇÃO&DO&CONTRATO&

O!contrato!deverá!ser!executado!fielmente,!de!acordo!com!as!cláusulas!avençadas,!nos!termos!do!
instrumento! convocatório,! do! Termo! de! Referência,! do! cronograma! de! execução! e! da! legislação!
vigente,!respondendo!o!inadimplente!pelas!consequências!da!inexecução!total!ou!parcial.!

PARÁGRAFO! PRIMEIRO! –! A! execução! do! contrato! será! acompanhada! e! fiscalizada! por! comissão!
constituída! de! 2! (dois)! membros! designados! especialmente! pela! Diretoria! Administrativa! da!
CONTRATANTE,!conforme!ato!de!designação.!

PARÁGRAFO!SEGUNDO!–!O!objeto!do!contrato!será!recebido!em!tantas!parcelas!quantas!forem!ao!
do!pagamento,!na!seguinte!forma:!



!

!

!

!!

!

!

a)! provisoriamente,! após! parecer! circunstanciado,! que! deverá! ser! elaborado! pela! COMISSÃO!DE!
FISCALIZAÇÃO!mencionada!no!parágrafo!primeiro,!no!prazo!de!48! (quarenta!e!oito)!horas!após!a!
entrega!da!nota!fiscal;!

b)! definitivamente,! mediante! parecer! circunstanciado! da! comissão! a! que! se! refere! o! parágrafo!
primeiro,! após! decorrido! o! prazo! de! 5! (cinco)! dias,! para! observação! e! vistoria,! que! comprove! o!
exato!cumprimento!das!obrigações!contratuais.!

PARÁGRAFO! TERCEIRO! –! A! comissão! a! que! se! refere! o! parágrafo! primeiro,! sob! pena! de!
responsabilidade!administrativa,!anotará!em!registro!próprio!as!ocorrências!relativas!à!execução!do!
contrato,!determinando!o!que!for!necessário!à!regularização!das!faltas!ou!defeitos!observados.!No!
que!exceder!à!sua!competência,!comunicará!o! fato!à!autoridade!superior,!em!10! (dez)!dias,!para!
ratificação.!

PARÁGRAFO! QUARTO! –! A! CONTRATADA! declara,! antecipadamente,! aceitar! todas! as! condições,!
métodos!e!processos!de!inspeção,!verificação!e!controle!adotados!pela!fiscalização,!obrigandobse!a!
lhes!fornecer!todos!os!dados,!elementos,!explicações,!esclarecimentos!e!comunicações!de!que!este!
necessitar!e!que!forem!julgados!necessários!ao!desempenho!de!suas!atividades.!

PARÁGRAFO!QUINTO!–!A!instituição!e!a!atuação!da!fiscalização!do!serviço!objeto!do!contrato!não!
exclui!ou!atenua!a!responsabilidade!da!CONTRATADA,!nem!a!exime!de!manter!fiscalização!própria.!

PARÁGRAFO!SEXTO!–!Na! forma!da! Lei! Federal! nº! 8.213,! de! 1991,! se! procederá! à! fiscalização!do!
regime!de! cotas! de!que! trata! a! alínea!p,! da! cláusula! quarta,! realizando! a! verificação!no! local! do!
cumprimento!da!obrigação!assumida!no!contrato.!

CLÁUSULA&OITAVA:&DA&RESPONSABILIDADE&

A!CONTRATADA!é!responsável!por!danos!causados!ao!CONTRATANTE!ou!a! terceiros,!decorrentes!
de! culpa! ou! dolo! na! execução! do! contrato,! não! excluída! ou! reduzida! essa! responsabilidade! pela!
presença!de!fiscalização!ou!pelo!acompanhamento!da!execução!por!órgão!da!Administração.!

PARÁGRAFO! PRIMEIRO! –! A! CONTRATADA! é! responsável! por! encargos! trabalhistas,! inclusive!
decorrentes! de! acordos,! dissídios! e! convenções! coletivas,! previdenciários,! fiscais! e! comerciais!
oriundos! da! execução! do! contrato,! podendo! o! CONTRATANTE,! a! qualquer! tempo,! exigir! a!
comprovação!do!cumprimento!de!tais!encargos.!

PARÁGRAFO! SEGUNDO! –! A! CONTRATADA! será! obrigada! a! reapresentar! a! Certidão! Conjunta!
Negativa!de!Débitos!relativos!a!Tributos!Federais!e!à!Dívida!Ativa!da!União,!ou!Certidão!Conjunta!
Positiva! com! efeito! negativo,! expedida! pela! Secretaria! da! Receita! Federal! do! Brasil! (RFB)! e!
ProcuradoriabGeral! da! Fazenda! Nacional! (PGFN),! que! abrange,! inclusive,! as! contribuições! sociais!
previstas!nas!alíneas!a!a!d,!do!parágrafo!único,!do!art.!11,!da!Lei!nº!8.212,!de!1991,!da!comprovação!
de!regularidade!fiscal!em!relação!aos!tributos!incidentes!sobre!a!atividade!objeto!deste!contrato!e!



!

!

!

!!

!

!

do!Certificado!de!Regularidade!perante!o!Fundo!de!Garantia!por!Tempo!de!Serviço! (FGTS),!assim!
como! a! Certidão!Negativa! de! Débitos! Trabalhistas! (CNDT),! sempre! que! expirados! os! respectivos!
prazos!de!validade.!

PARÁGRAFO! TERCEIRO! –! A! ausência! da! apresentação! dos! documentos! mencionados! no!
PARÁGRAFO!SEGUNDO!ensejará!a!imediata!expedição!de!notificação!à!CONTRATADA,!assinalando!
o!prazo!de!10!(dez)!dias!para!a!cabal!demonstração!do!cumprimento!das!obrigações!trabalhistas!e!
previdenciárias! e! para! a! apresentação! de! defesa,! no! mesmo! prazo,! para! eventual! aplicação! da!
penalidade!de!advertência,!na!hipótese!de!descumprimento!total!ou!parcial!destas!obrigações!no!
prazo!assinalado.!

PARÁGRAFO!QUARTO!–!Permanecendo!a!inadimplência!total!ou!parcial!o!contrato!será!rescindido.!

PARÁGRAFO!QUINTO! –! No! caso! do! parágrafo! quinto,! será! expedida! notificação! à! CONTRATADA!
para!apresentar!prévia!defesa,!no!prazo!de!5!(cinco)!dias!úteis,!para!dar!início!ao!procedimento!de!
rescisão! contratual! e! de! aplicação! da! penalidade! de! suspensão! temporária! de! participação! em!
licitação!e!impedimento!de!contratar!com!a!Administração!Pública,!pelo!prazo!de!1!(um)!ano.!

CLÁUSULA&NONA:&CONDIÇÕES&DE&PAGAMENTO&

O!CONTRATANTE!deverá! pagar! à! CONTRATADA!o! valor! correspondente! aos! serviços! executados,!
que!poderão!chegar!à!quantia! total!de!R$!_____,__! (__________________________)!nos!valores!
proporcionais!conforme!explicitados!no!Termo!de!Referência!e!diretamente!na!conta!corrente!nº!
_____,! agência! ____,! de! titularidade! da! CONTRATADA,! a! ser! indicada! até! o! primeiro! mês! do!
contrato.!

PARÁGRAFO! PRIMEIRO! –! No! caso! de! a! CONTRATADA! estar! estabelecida! em! localidade! que! não!
possua! agência! da! instituição! financeira! contratada! pelo! Município! ou! caso! verificada! pelo!
CONTRATANTE!a!impossibilidade!de!a!CONTRATADA,!em!razão!de!negativa!expressa!da!instituição!
financeira! contratada! pelo! Município,! abrir! ou! manter! conta! corrente! naquela! instituição!
financeira,!o!pagamento!poderá!ser!feito!mediante!crédito!em!conta!corrente!de!outra!instituição!
financeira.! Nesse! caso,! eventuais! ônus! financeiros! e/ou! contratuais! adicionais! serão! suportados!
exclusivamente!pela!CONTRATADA.!

PARÁGRAFO!SEGUNDO!b!O!pagamento!somente!será!autorizado!após!a!declaração!de!recebimento!
da!execução!do!objeto,!mediante!atestação.!

PARÁGRAFO!TERCEIRO!–!A!CONTRATADA!deverá!encaminhar!a!fatura!para!pagamento!à!Diretoria!
Administrativa! da! FeSaúde,! situada! à! Rua! Visconde! de! Uruguai,! 531,! sala! 203,! acompanhada! de!
comprovante!de!recolhimento!mensal!do!FGTS!e!INSS.!
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PARÁGRAFO! QUARTO! –! Satisfeitas! as! obrigações! previstas! no! parágrafo! segundo,! o! prazo! para!
pagamento! será! realizado! no! prazo! de! 10! (dez)! dias,! a! contar! da! data! final! do! período! de!
adimplemento!de!cada!parcela.!

PARÁGRAFO!QUINTO!–!Considerabse!adimplemento!o!cumprimento!da!prestação!com!a!entrega!do!
objeto,!devidamente!atestado!pelo!(s)!agente!(s)!competente!(s).!

PARÁGRAFO!SEXTO!–!Caso!se!faça!necessária!a!reapresentação!de!qualquer!nota!fiscal!por!culpa!da!
CONTRATADA,!o!prazo!de!30!(trinta)!dias!ficará!suspenso,!prosseguindo!a!sua!contagem!a!partir!da!
data!da!respectiva!reapresentação.!

PARÁGRAFO! SÉTIMO! –! Os! pagamentos! eventualmente! realizados! com! atraso,! desde! que! não!
decorram!de!ato!ou!fato!atribuível!à!CONTRATADA,!sofrerão!a!incidência!de!atualização!financeira!
pelo!Índice!Geral!de!Preços!do!Mercado!(IGPbM)!e!juros!moratórios!de!0,5%!ao!mês,!calculado!pro!
rata! die,! e! aqueles! pagos! em! prazo! inferior! ao! estabelecido! neste! edital! serão! feitos! mediante!
desconto!de!0,5%!ao!mês!pro!rata!die.!

PARÁGRAFO! OITAVO! –! ! ! ! Decorrido! o! prazo! de! 12! (doze)! meses! da! data! da! apresentação! da!
proposta,! poderá! a! CONTRATADA! fazer! jus! ao! reajuste! do! valor! contratual! pelo! Índice! Geral! de!
Preços!do!Mercado! (IGPbM),!que!deverá!retratar!a!variação!efetiva!do!custo!de!produção!ou!dos!
insumos!utilizados!na!consecução!do!objeto!contratual,!na!forma!do!que!dispõe!o!art.!40,!XI,!da!Lei!
n.º!8.666/93!e!os!arts!2º!e!3º!da!Lei!n.º!10.192,!de!14.02.2001.!

PARÁGRAFO! NONO! b! A! anualidade! dos! reajustes! será! sempre! contada! a! partir! da! data! do! fato!
gerador!que!deu!ensejo!ao!último!reajuste.!

PARÁGRAFO! DÉCIMO! b! Os! reajustes! serão! precedidos! de! requerimento! da! CONTRATADA,!
acompanhada! de! demonstração! analítica! da! alteração! dos! custos,! por!meio! de! apresentação! da!
planilha! de! custos! e! formação! de! preços! e! do! novo! acordo,! convenção! ou! dissídio! coletivo! que!
fundamenta!o!reajuste.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!PRIMEIRO!–!É!vedada!a!inclusão,!por!ocasião!do!reajuste,!de!benefícios!não!
previstos! na! proposta! inicial,! exceto! quanto! se! tornarem! obrigatórios! por! força! de! instrumento!
legal,!sentença!normativa,!acordo,!convenção!coletiva!ou!dissídio.!

PARÁGRAFO! DÉCIMO! SEGUNDO! –! Na! ausência! de! lei! federal,! acordo,! convenção! ou! dissídio!
coletivo!de!trabalho,!o!reajuste!contratual!poderá!derivar!de!lei!estadual!que!fixe!novo!piso!salarial!
para!a!categoria,!nos!moldes!da!Lei!Complementar!nº!103/2000.!

PARÁGRAFO! DÉCIMO! TERCEIRO! b! As! partes! convencionam! que! o! prazo! decadencial! para! o!
Contratado!solicitar!o!pagamento!do!reajuste!contratual,!que!deverá!ser!protocolizado!na!Unidade!
Protocoladora! do! órgão! contratante,! é! de! 60! (sessenta)! dias,! contados! da! publicação! do! índice!
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ajustado!contratualmente,!sob!pena!de!decair!o!seu!respectivo!direito!de!crédito,!nos! termos!do!
art.!211,!do!Código!Civil.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!QUARTO!b!Na!forma!da!Lei!Federal!nº!8.213/91,!de!1991,!caso!a!contratada!
não!esteja!aplicando!o!regime!de!cotas!de!que!trata!a!alínea!p,!da!cláusula!quarta,!suspenderbsebá!o!
pagamento! devido,! até! que! seja! sanada! a! irregularidade! apontada! pelo! órgão! de! fiscalização! do!
contrato.!

CLÁUSULA&DÉCIMA:&DA&GARANTIA&

A!CONTRATADA!deverá!apresentar!à!CONTRATANTE,!no!prazo!máximo!de!10!(dez)!dias,!contado!da!
data!da!assinatura!deste!instrumento,!comprovante!de!prestação!de!garantia!da!ordem!de!1!%!(um!
porcento)!do!valor!do!contrato,!a!ser!prestada!em!qualquer!modalidade!prevista!pelo!art.!56,!§!1º,!
da!Lei!n.º!8.666/93,!a!ser!restituída!após!sua!execução!satisfatória.!A!garantia!deverá!contemplar!a!
cobertura!para!os!seguintes!eventos:!

a)!prejuízos!advindos!do!não!cumprimento!do!contrato;!

b)!multas!punitivas!aplicadas!pela!fiscalização!à!contratada;!

c)!prejuízos!diretos!causados!à!CONTRATANTE!decorrentes!de!culpa!ou!dolo!durante!a!execução!do!
contrato;!

d)!obrigações!previdenciárias!e!trabalhistas!não!honradas!pela!CONTRATADA.!

PARÁGRAFO!PRIMEIRO!–!A!garantia!prestada!não!poderá!se!vincular!a!outras!contratações,!salvo!
após!sua!liberação.!

PARÁGRAFO!SEGUNDO!–!Caso!o!valor!do! contrato! seja!alterado,!de!acordo!com!o!art.! 65!da! Lei!
Federal!n.º!8.666/93,!a!garantia!deverá!ser!complementada,!no!prazo!de!72!(setenta!e!duas)!horas,!
para!que!seja!mantido!o!percentual!de!01!%!(um!porcento)!do!valor!do!Contrato.!

PARÁGRAFO! TERCEIRO! –! Nos! casos! em! que! valores! de! multa! venham! a! ser! descontados! da!
garantia,! seu!valor!original! será! recomposto!no!prazo!de!72! (setenta!e!duas)!horas,! sob!pena!de!
rescisão!administrativa!do!contrato.!

PARÁGRAFO!QUARTO!–!O!levantamento!da!garantia!contratual!por!parte!da!CONTRATADA,!
respeitadas!as!disposições!legais,!dependerá!de!requerimento!da!interessada,!acompanhado!do!
documento!de!recibo!correspondente.!

PARÁGRAFO!QUINTO!–!Para!a! liberação!da!garantia,!deverá!ser!demonstrado!o!cumprimento!das!
obrigações!sociais!e!trabalhistas!relativas!à!mão!de!obra!empregada!no!contrato.!



!

!

!

!!

!

!

PARÁGRAFO!SEXTO!–!O!CONTRATANTE!poderá!reter!a!garantia!prestada,!pelo!prazo!de!até!03!(três)!
meses!após!o!encerramento!da!vigência!do! contrato,! liberandoba!mediante!a! comprovação,!pela!
CONTRATADA,! do! pagamento! das! verbas! rescisórias! devidas! aos! empregados! vinculados! ao!
contrato!ou!do!reaproveitamento!dos!empregados!em!outra!atividade!da!CONTRATADA.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&PRIMEIRA:&DA&ALTERAÇÃO&DO&CONTRATO&

O! presente! contrato! poderá! ser! alterado,! com! as! devidas! justificativas,! desde! que! por! força! de!
circunstância! superveniente,! nas! hipóteses! previstas! no! artigo! 65,! da! Lei! nº! 8.666/93,!mediante!
termo!aditivo.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&SEGUNDA:&DA&RESCISÃO&

O!presente! contrato!poderá! ser! rescindido!por!ato!unilateral!do!CONTRATANTE,!pela! inexecução!
total!ou!parcial!do!disposto!na!cláusula!quarta!ou!das!demais!cláusulas!e!condições,!nos!termos!dos!
artigos! 77! e! 80! da! Lei! n.º! 8.666/93,! sem! que! caiba! à! CONTRATADA! direito! a! indenizações! de!
qualquer!espécie.!

PARÁGRAFO!PRIMEIRO!–!Os!casos!de!rescisão!contratual!serão!formalmente!motivados!nos!autos!
do! processo! administrativo,! assegurado! a! CONTRATADA! o! direito! ao! contraditório! e! a! prévia! e!
ampla!defesa.!

PARÁGRAFO!SEGUNDO!–!A!declaração!de! rescisão!deste!contrato,! independentemente!da!prévia!
notificação! judicial! ou! extrajudicial,! operará! seus! efeitos! a! partir! da! publicação! no! veículo! de!
publicação!dos!atos!oficiais!do!Município.!

PARÁGRAFO!TERCEIRO!–!Na!hipótese!de!rescisão!administrativa,!além!das!demais!sanções!cabíveis,!
o!FeSaúde!poderá:!a)!reter,!a!título!de!compensação,!os!créditos!devidos!à!contratada!e!cobrar!as!
importâncias! por! ela! recebidas! indevidamente;! b)! cobrar! da! contratada! multa! de! 10%! (dez! por!
cento),! calculada! sobre! o! saldo! reajustado! dos! serviços! nãobexecutados! e;! c)! cobrar! indenização!
suplementar!se!o!prejuízo!for!superior!ao!da!multa.!

PARÁGRAFO!QUARTO!–!Comprovada!a!prática!de!ato!lesivo!à!Administração!Pública!nos!termos!do!
art.! 5º! da! Lei! 12.846/13,! por! meio! de! decisão! judicial! transitada! em! julgado! ou! processo!
administrativo! no! âmbito! da! Administração! Pública! Direta! ou! Indireta! de! Niterói,! o! instrumento!
poderá!ser!rescindido!sem!prejuízo!da!aplicação!da!multa.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&TERCEIRA:&DAS&SANÇÕES&ADMINISTRATIVAS&E&DEMAIS&PENALIDADES&

O!contratado!que!deixar! de!entregar!ou! apresentar! documentação! falsa! exigida!para!o! certame,!
ensejar!o!retardamento!da!execução!de!seu!objeto,!não!mantiver!a!proposta,!falhar!ou!fraudar!na!
execução!do!contrato,!comportarbse!de!modo! inidôneo!ou!cometer! fraude!fiscal,! ficará! impedido!
de! licitar! e! contratar! com! a! Administração! Pública,! e! terá! o! seu! registro! no! Cadastro!Municipal!
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suspenso!pelo!prazo!de!até!5!(cinco)!anos,!sem!prejuízo!das!multas!previstas!em!edital,!contrato!e!
das!demais!cominações!legais.!

PARÁGRAFO!PRIMEIRO:!Ocorrendo!qualquer!outra!infração!legal!ou!contratual,!o!contratado!estará!
sujeito,! sem!prejuízo! da! responsabilidade! civil! ou! criminal! que! couber,! às! seguintes! penalidades,!
que!deverá(ão)!ser!graduada(s)!de!acordo!com!a!gravidade!da!infração:!

a)!advertência;!

b)!multa!administrativa;!

c)! suspensão! temporária! da! participação! em! licitação! e! impedimento! de! contratar! com! a!
Administração!Pública;!

d)!declaração!de!inidoneidade!para!licitar!e!contratar!com!a!Administração!Pública.!

PARÁGRAFO!SEGUNDO!b!Quando!a!penalidade!envolver!prazo!ou!valor,!a!natureza!e!a!gravidade!da!
falta!cometida!também!deverão!ser!consideradas!para!a!sua!fixação.!

PARÁGRAFO! TERCEIRO! b! A! imposição! das! penalidades! é! de! competência! exclusiva! do! órgão!
licitante,!devendo!ser!aplicada!pela!autoridade!competente,!na!forma!abaixo!descrita:!

a)!a!advertência!e!a!multa,!previstas!nas!alíneas!a!e!b,!do!parágrafo!primeiro,!serão!impostas!pelo!
Ordenador!de!Despesa;!

b)!a!suspensão!temporária!do!direito!de! licitar!e! impedimento!de!contratar!com!a!Administração!
Pública,! prevista! na! alínea! c,! do! parágrafo! primeiro! será! imposta! pelo! Ordenador! de! Despesa,!
devendo!ser!submetida!à!apreciação!do!Secretário!Municipal!da!Pasta!a!que!a!Entidade!se!encontra!
vinculada;!

c)!a!aplicação!da!sanção!prevista!na!alínea!d,!do!parágrafo!primeiro,!é!de!competência!exclusiva!do!
Secretário!Municipal!de!Saúde.!

PARÁGRAFO!QUARTO!b!A!multa!administrativa,!prevista!na!alínea!b,!do!parágrafo!primeiro:!

a)! corresponderá! ao! valor! de! até! 5%! (cinco! por! cento)! sobre! o! valor! do! Contrato,! aplicada! de!
acordo!com!a!gravidade!da!infração!e!proporcionalmente!às!parcelas!não!executadas;!

b)!poderá!ser!aplicada!cumulativamente!a!qualquer!outra;!

c)! não! tem! caráter! compensatório! e! seu! pagamento! não! exime! a! responsabilidade! por! perdas! e!
danos!das!infrações!cometidas;!
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d)!deverá!ser!graduada!conforme!a!gravidade!da!infração;!

e)! nas! reincidências! específicas,! deverá! corresponder! ao! dobro! do! valor! da! que! tiver! sido!
inicialmente!imposta,!observandobse!sempre!o!limite!de!20%!(vinte!por!cento)!do!valor!do!contrato!
ou!do!empenho.!

PARÁGRAFO! QUINTO! b! Dentre! outras! hipóteses,! a! pena! de! advertência! será! aplicada! à!
CONTRATADA! quando! não! apresentada! a! documentação! exigida! nos! parágrafos! segundo! da!
cláusula!oitava,!no!prazo!de!10!(dez)!dias!da!sua!exigência,!o!que!configura!a!mora.!

PARÁGRAFO! SEXTO! b! A! suspensão! temporária! da! participação! em! licitação! e! impedimento! de!
contratar!com!a!Administração!Pública,!prevista!na!alínea!c,!do!Parágrafo!Primeiro:!

a)!não!poderá!ser!aplicada!em!prazo!superior!a!2!(dois)!anos;!

b)!sem!prejuízo!de!outras!hipóteses,!deverá!ser!aplicada!quando!o!adjudicatário!faltoso,!sancionado!
com!multa,!não!realizar!o!depósito!do!respectivo!valor,!no!prazo!devido;!

c)! será! aplicada,! pelo! prazo! de! 1! (um)! ano,! conjuntamente! à! rescisão! contratual,! no! caso! de!
descumprimento! total! ou!parcial! do!objeto,! configurando! inadimplemento,! na! forma!prevista!no!
parágrafo!sexto,!da!cláusula!oitava.!

PARÁGRAFO!SÉTIMO!b!A!declaração!de! inidoneidade!para! licitar!e!contratar!com!a!Administração!
Pública,! prevista! na! alínea! d,! do! parágrafo! primeiro,! perdurará! pelo! tempo! em! que! os! motivos!
determinantes!da!punição!ou!até!que!seja!promovida!a!reabilitação!perante!a!própria!autoridade!
que!aplicou!a!penalidade,!que!será!concedida!sempre!que!o!contratado!ressarcir!a!Administração!
Pública!pelos!prejuízos!causados.!

PARÁGRAFO!OITAVO!b!A! reabilitação! referida!pelo!parágrafo!sétimo!poderá!ser! requerida!após!2!
(dois)!anos!de!sua!aplicação.!

PARÁGRAFO!NONO!b!O!atraso!injustificado!no!cumprimento!das!obrigações!contratuais!sujeitará!a!
CONTRATADA!à!multa!de!mora!de!1%!(um!por!cento)!por!dia!útil!que!exceder!o!prazo!estipulado,!a!
incidir! sobre! o! valor! do! contrato,! da! nota! de! empenho! ou! do! saldo! não! atendido,! respeitado! o!
limite!do!art.!412!do!Código!Civil,!sem!prejuízo!da!possibilidade!de!rescisão!unilateral!do!contrato!
pelo!CONTRATANTE!ou!da!aplicação!das!sanções!administrativas.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO! b! Se! o! valor! das!multas! previstas! na! alínea! b,! do! parágrafo! primeiro,! e! no!
parágrafo!nono,!aplicadas!cumulativamente!ou!de!forma!independente,!forem!superiores!ao!valor!
da! garantia! prestada,! além! da! perda! desta,! responderá! o! infrator! pela! sua! diferença,! que! será!
descontada!dos!pagamentos!eventualmente!devidos!pela!Administração!ou!cobrada!judicialmente.!
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PARÁGRAFO! DÉCIMO! PRIMEIRO! b! A! aplicação! de! sanção! não! exclui! a! possibilidade! de! rescisão!
administrativa!do!Contrato,!garantido!o!contraditório!e!a!defesa!prévia.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!SEGUNDO!b!A!aplicação!de!qualquer!sanção!será!antecedida!de!intimação!do!
interessado!que!indicará!a!infração!cometida,!os!fatos!e!os!fundamentos!legais!pertinentes!para!a!
aplicação!da!penalidade,!assim!como!a!penalidade!que!se!pretende! imputar!e!o!respectivo!prazo!
e/ou!valor,!se!for!o!caso.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!TERCEIRO!b!Ao!interessado!será!garantido!o!contraditório!e!a!defesa!prévia.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!QUARTO!b!A!intimação!do!interessado!deverá!indicar!o!prazo!e!o!local!para!a!
apresentação!da!defesa.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!QUINTO!b!A!defesa!prévia!do!interessado!será!exercida!no!prazo!de!5!(cinco)!
dias! úteis,! no! caso! de! aplicação! das! penalidades! previstas! nas! alíneas! a,! b! e! c,! do! parágrafo!
primeiro,!e!no!prazo!de!10!(dez)!dias,!no!caso!da!alínea!d.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!SEXTO!b!Será!emitida!decisão!conclusiva!sobre!a!aplicação!ou!não!da!sanção,!
pela!autoridade!competente,!devendo!ser!apresentada!a!devida!motivação,!com!a!demonstração!
dos!fatos!e!dos!respectivos!fundamentos!jurídicos.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!SÉTIMO!b!Os!licitantes,!adjudicatários!e!contratantes!que!forem!penalizados!
com!as!sanções!de!suspensão!temporária!da!participação!em!licitação!e!impedimento!de!contratar!
e! a! declaração! de! inidoneidade! para! licitar! e! contratar! por! qualquer! Ente! ou! Entidade! da!
Administração! Federal,! Estadual,! Distrital! e! Municipal! ficarão! impedidos! de! contratar! com! a!
Administração! Pública! do! Município! de! Niterói! enquanto! perdurarem! os! efeitos! da! respectiva!
penalidade.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!OITAVO!b!As!penalidades!serão!registradas!pelo!CONTRATANTE!na!Secretaria!
de!Administração.!

PARÁGRAFO!DÉCIMO!NONO!b!Após!o!registro!mencionado!no!parágrafo!acima,!deverá!ser!remetido!
o!extrato!de!publicação!no!veículo!de!publicação!dos!atos!oficiais!do!Município!do!ato!de!aplicação!
das! penalidades! citadas! nas! alíneas! c! e! d! do! parágrafo! primeiro,! de! modo! a! possibilitar! a!
formalização! da! extensão! dos! seus! efeitos! para! todos! os! órgãos! e! entidades! da! Administração!
Pública!do!Município!de!Niterói.!

PARÁGRAFO!VIGÉSIMO!b!Comprovada!a!prática!de!ato!lesivo!à!Administração!Pública!nos!termos!do!
art.! 5º! da! Lei! 12.846/13,! por! meio! de! decisão! judicial! transitada! em! julgado! ou! processo!
administrativo! no! âmbito! da! Administração! Pública! Direta! ou! Indireta! de! Niterói,! o! presente!
contrato!poderá!ser!rescindido!sem!prejuízo!da!aplicação!da!multa.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&QUARTA:&DO&RECURSO&AO&JUDICIÁRIO&
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As! importâncias! decorrentes! de! quaisquer! penalidades! impostas! à! CONTRATADA,! inclusive! as!
perdas!e!danos!ou!prejuízos!que!a!execução!do! contrato! tenha!acarretado,!quando! superiores! à!
garantia!prestada!ou!aos!créditos!que!a!CONTRATADA!tenha!em!face!da!CONTRATANTE,!que!não!
comportarem!cobrança!amigável,!serão!cobrados!judicialmente.!

PARÁGRAFO!ÚNICO!–!Caso!o!CONTRATANTE!tenha!de!recorrer!ou!comparecer!a!juízo!para!haver!o!
que! lhe! for!devido,!a!CONTRATADA! ficará! sujeita!ao!pagamento,!além!do!principal!do!débito,!da!
pena!convencional!de!10%!(dez!por!cento)!sobre!o!valor!do!litígio,!dos!juros!de!mora!de!1%!(um!por!
cento)!ao!mês,!despesas!de!processo!e!honorários!de!advogado,!estes!fixados,!desde!logo,!em!20%!
(vinte!por!cento)!sobre!o!valor!em!litígio.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&QUINTA:&DA&CESSÃO&OU&TRANSFERÊNCIA&

O!presente!contrato!não!poderá!ser!objeto!de!cessão!ou!transferência!no!todo!ou!em!parte,!a!não!
ser! com! prévio! e! expresso! consentimento! do! CONTRATANTE! e! sempre! mediante! instrumento!
próprio,! devidamente! motivado,! a! ser! publicado! no! veículo! de! publicação! dos! atos! oficiais! do!
Município.!

PARÁGRAFO! PRIMEIRO! –! O! cessionário! ficará! subbrogado! em! todos! os! direitos! e! obrigações! do!
cedente! e! deverá! atender! a! todos! os! requisitos! de! habilitação! estabelecidos! no! instrumento!
convocatório!e!legislação!específica.!

PARÁGRAFO! SEGUNDO! –! Mediante! despacho! específico! e! devidamente! motivado,! poderá! a!
Administração!consentir!na!cessão!do!contrato,!desde!que!esta!convenha!ao!interesse!público!e!o!
cessionário!atenda!às!exigências!previstas!no!edital!da!licitação,!nos!seguintes!casos:!

I!b!Quando!ocorrerem!os!motivos!de!rescisão!contratual!previstos!em!lei;!

II! b!Quando! tiver! sido!dispensada! a! licitação!ou!esta!houver! sido! realizada!pelas!modalidades!de!
convite!ou!tomada!de!preços.!

PARÁGRAFO!TERCEIRO:! Em!qualquer! caso,! o! consentimento! na! cessão! não! importa! na! quitação,!
exoneração!ou!redução!da!responsabilidade,!da!cedentebCONTRATADA!perante!a!CONTRATANTE.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&SEXTA:&EXCEÇÃO&DE&INADIMPLEMENTO&

Constitui! cláusula! essencial! do! presente! contrato,! de! observância! obrigatória! por! parte! da!
CONTRATADA,!a!impossibilidade,!perante!o!CONTRATANTE,!de!opor,!administrativamente,!exceção!
de!inadimplemento,!como!fundamento!para!a!interrupção!unilateral!do!serviço.!

PARÁGRAFO!ÚNICO!–!É! vedada!a! suspensão!do!contrato!a!que! se! refere!o!art.! 78,!XV,!da! Lei!nº!
8.666/93,!pela!CONTRATADA,!sem!a!prévia!autorização!judicial.!
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!

!

CLÁUSULA&DÉCIMA&SÉTIMA:&CONDIÇÕES&DE&HABILITAÇÃO&

A!CONTRATADA!se!obriga!a!manter,!durante!toda!a!execução!do!contrato,!em!compatibilidade!com!
as! obrigações! por! ele! assumidas,! todas! as! condições! de! habilitação! e! qualificação! exigidas! na!
licitação.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&OITAVA:&DA&PUBLICAÇÃO&E&CONTROLE&DO&CONTRATO&

Após!a!assinatura!do!contrato!deverá!seu!extrato!ser!publicado,!dentro!do!prazo!de!20!(vinte)!dias,!
no! veículo! de! publicação! dos! atos! oficiais! do! Município,! correndo! os! encargos! por! conta! do!
CONTRATANTE,!devendo! ser!encaminhada!ao!Tribunal!de!Contas!do!Estado,!para! conhecimento,!
cópia!autenticada!do!contrato,!na!forma!e!no!prazo!determinado!por!este.!

PARÁGRAFO!ÚNICO!–!O!extrato!da!publicação!deve!conter!a!identificação!do!instrumento,!partes,!
objeto,!prazo,!valor,!número!do!empenho!e!fundamento!do!ato.!

CLÁUSULA&DÉCIMA&NONA:&DA&PREVENÇÃO&À&CORRUPÇÃO&

&

As!Partes!declaram!conhecer!as!normas!de!prevenção!à!corrupção!previstas!na!legislação!brasileira,!
dentre!elas!o!Código!Penal!Brasileiro,!a!Lei!de!Improbidade!Administrativa!(Lei!nº!8.429/1992)!e!a!
Lei!nº!12.846/2013!e!seus!regulamentos!(em!conjunto,!“Leis!Anticorrupção”)!e!se!comprometem!a!
cumpriblas! fielmente,! por! si! e! por! seus! funcionários! e! colaboradores,! bem! como! exigir! o! seu!
cumprimento!pelos!terceiros!por!ela!contratados.!
!
PARÁGRAFO!PRIMEIRO!–!As!Partes!se!obrigam!a,!no!exercício!dos!direitos!e!obrigações!previstos!
neste!Contrato!e!no!cumprimento!de!qualquer!uma!de!suas!disposições:!
!
I! –!Não! dar,! oferecer! ou! prometer! qualquer! bem!de! valor! ou! vantagem!de! qualquer! natureza! a!
agentes! públicos! ou! a! pessoas! a! eles! relacionadas! ou! ainda! quaisquer! outras! pessoas,! empresas!
e/ou!entidades!privadas,!com!o!objetivo!de!obter!vantagem!indevida,!influenciar!ato!ou!decisão!ou!
direcionar!negócios!ilicitamente!e!
!
II! –! Adotar! as! melhores! práticas! de! monitoramento! e! verificação! do! cumprimento! das! Leis!
Anticorrupção,!com!o!objetivo!de!prevenir!atos!de!corrupção,!fraude,!práticas!ilícitas!ou!lavagem!de!
dinheiro!por!seus!sócios,!administradores!e!colaboradores!ou!terceiros!por!ela!contratados.!
!
PARÁGRAFO!SEGUNDO!–!A! violação!de!qualquer!das!obrigações!previstas!nesta! cláusula!é! causa!
para!a!rescisão!unilateral!deste!Contrato,!sem!prejuízo!da!cobrança!das!perdas!e!danos!provocados!
à!Parte!inocente.!

!
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CLÁUSULA&VIGÊSIMA:&DO&FORO&DE&ELEIÇÃO&

Fica! eleito! o! Foro! da! Cidade! de! Niterói,! para! dirimir! qualquer! litígio! decorrente! do! presente!
contrato!que!não!possa!ser!resolvido!por!meio!amigável,!com!expressa!renúncia!a!qualquer!outro,!
por!mais!privilegiado!que!seja.!

E,! por! estarem! assim! acordes! em! todas! as! condições! e! cláusulas! estabelecidas! neste! contrato,!
firmam!as!partes!o!presente!instrumento!em!5!(cinco)!vias!de!igual!forma!e!teor,!depois!de!lido!e!
achado!conforme,!em!presença!de!testemunhas!abaixo!firmadas.!!

Niterói,!03!de!dezembro!de!2019!

!

__________________________________!
ANAMARIA!CARVALHO!SCHNEIDER!

Diretora!Geral!b!FeSaúde!

__________________________________!
DANIEL!CORTEZ!DE!SOUZA!PEREIRA!

Diretor!Administrativo!b!FeSaúde!

!
__________________________________!

XXXXXXXXXXXXXXXXX!
EMPRESA!CONTRATADA!

!
__________________________________!

TESTEMUNHA!
Nome:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CPF:!

!
__________________________________!

TESTEMUNHA!
Nome:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CPF:!

!

!


