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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo no 1641/2021  

Pregão Eletrônico no 004/2021 - PE – SRP 

Pelo presente instrumento, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

COLARES-PARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.165.696/0001-58, com sede na 15 de 

novembro, S/Nº, Altos, Centro, CEP: 68.785 -000 - Colares/PA, representada legalmente pelo 

Secretário Municipal Sr. EDIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, portador da cédula de 

identidade n° 1685635 SSP/PA e CPF/MF nº 330.544.362-68, residente e domiciliado na Tv. 

Cristovão Colombo, nº 341 – bl. B. Apto. 303 – Cruzeiro - Belém/PA – CEP: 66.810-000, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE 

PREÇOS, sob nº 004/2021-PE-SRP, publicada em imprensa oficial no dia 01/09/2021, 

RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas oferecidos pelas empresas: 

 

L C INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.755.218/0001-07, com sede na Avenida Pedro Miranda, nº 2222, Bairro Pedreira no 

Município de Belém estado do Pará, CEP: 66080-000; telefone (91) 3343-2634; e-mail 

graficalc@yahoo.com.br, neste ato representado (a) pelo (a) Sr.(a) Leila dos Reis Pessoa 

Rosário, portadora da Cédula de Identidade nº 1356242 e CPF nº 271.412.172-15, residente 

e domiciliada na Rua Segundo Ramal do Utinga, nº 178 – Curió-Utinga. Belém/PA. CEP: 

66.610-010. 

 

AVOHAI EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.804.604/0001-00, com sede na 

Rua Castelo de Sintra, nº 968, Bairro Castelo; no Município de Belo Horizonte, Estado de 

MG, CEP: 31.330-200; telefone (31) 3476-6566 e-mail avohaieventos@yahoo.com.br, neste 

ato representado (a) pelo (a) Sr.(o) José Eder Leite, portadora da Cédula de Identidade nº M 

– 2219.228 SSP/MG e CPF nº 446.919.126-49, residente e domiciliado na Rua Castelo de 

Sintra, nº 968, Bairro Castelo; no Município de Belo Horizonte, Estado de MG, CEP: 31.330-

200. 

 

A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13, com sede na Rua 

Dom João VI, nº 52, Bairro Porto Alegre no Município de Porto Alegre, Estado de RS, CEP: 

90660-020; telefone (51) 3377-7884/3061-5949 e-mail fiscont-perfil@hotmail.com, neste ato 

representado (a) pelo (a) Sr.(a) Andrea Vieira, portadora da Cédula de Identidade nº 

3057311213 SSP/RS e CPF nº 608.438.020-49, residente e domiciliado na Avenida João 

XXIII, nº 495, Apto: 604-C; bairro: São Sebastião,  CEP: 91060-100, Porto Alegre – RS. 

 

J P F GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.242.066/0001-60, com 

sede na Rua João Paulo II, nº 14, Bairro: Dom Aristides; no Município de Marituba, Estado 

de PA, CEP: 67200-000; telefone (91) 98829-5052, e-mail graficamarituba@gmail.com, neste 
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ato representado (a) pelo (a) Sr.(o) Matheus Lemos da Silva Santos, portadora da Cédula de 

Identidade nº 4962306 PC/PA e CPF nº 019.005.422-00, residente e domiciliado a Av. Nazaré, 

nº 532 – Ed. Royal Trade Nazaré, Belém/PA – CEP: 66035-145. 

 

LUAN CARLOS MAGALHÃES ARAÚJO DE LIMA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 

38.456.239/0001-43, com sede na Rua João Coelho da Mota, nº 520A, Bairro Saudade I no 

Município de Castanhal, Estado de Pará, CEP: 65957-470; telefone (91) 98817-3371 e-mail 

design.artmidia@gmail.com, neste ato representado (a) pelo (a) Sr.(o) Luan Carlos 

Magalhães Araújo de Lima, portadora da Cédula de Identidade nº 6595470 PC/PA e CPF nº 

011.798.802-26, residente e domiciliado Rua João Coelho da Mota, nº 520A, Bairro Saudade 

I no Município de Castanhal, Estado de Pará, CEP: 65957-470. 

 

Atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de 

Registro de Preços, e regido pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Federal 

nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações correlatas, 

conforme as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLARES/PA CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE 

REFERENCIA, conforme o Anexo II do Edital de Registro de Preço n° 004/2021-PE-SRP, 

que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 

apresentadas pelas licitantes classificadas e conforme especificações, preços e quantidades 

abaixo: 

 

ITENS VENCIDOS PELAS EMPRESAS 

1 - Empresa: L C INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 

ITENS: 11, 12, 13, 34, 35, 38 e 42 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

11 
Caderneta de Vacinação (frente e verso) 

5 x 16,5 dobrável papel cartão 
UNID 5.000 0,30 1.500,00 

12 
Envelope de Prontuário Familiar  (tipo 

saco 340 x 240mm na cor branca – 
UNID 1.000 1,00 1.000,00 
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padronizado) 29,7 x 21 cm unidade 

(frente e verso) 

13 
Comprovante de Vacinação Canina 

(frente e verso) 9,5 x 12 cm papel cartão 
UNID 1.500 0,30 450,00 

34 

Caderneta de Identificação de Controle 

da Hipertensão e Diabetes (16 x 9 frente 

e  16 x 9 verso) dobrável 

UNID 3.000 0,30 900,00 

35 
Cartão de Gestante (frente e verso) 29,7 

x 21 cm dobrável em 3 partes. 
UNID 1.000 0,40 400,00 

38 
Carteira de Saúde (frente e verso) 6 x 9 

cm papel cartão 
UNID 1.000 0,30 300,00 

42 
Carteira de vacinação do COVID 19 

(frente) 7 x 10 
UNID 7.000 0,30 2.100,00 

VALOR TOTAL R$ 6.650,00 

 

2 - Empresa: AVOHAI EVENTOS LTDA 

     ITENS: 18, 19 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

18 
Ficha de Vacinação (frente) 29,7 x 21 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 10 35,00 350,00 

19 

Laudo para Solicitação de 

Procedimentos TFD (frente e verso) 29,7 

x 21 cm bloco com 100 folhas 

BL 40 18,00 720,00 

VALOR TOTAL R$ 1.070,00 

 

 

3 - Empresa: A VIEIRA SERVIÇOS  

ITENS 03, 56, 58, 59, 62 e 64 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

03 
Atestado médico (frente) 21 x 14 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 6.000 2,85 17.100,00 

56 

Ficha de Atendimento Ambulatorial  -

Prontuário do Cliente sem Matrícula 29,7 

x 21 cm (frente e verso)  

UNID 6.000 0,40 2.400,00 

58 

Laudo para Solicitação e Autorização de 

Procedimento Ambulatorial (frente) 29,7 

x 21 cm 

UNID 6.000 0,40 2.400,00 

59 

Laudo para Solicitação de Autorização 

de Internação Hospitalar (frente) 29,7 x 

21 cm 

UNID 6.000 0,40 2.400,00 

62 
Planilha de Casos de Diarreia (frente) 

29,7 x 21 cm 
UNID 6.000 0,40 2.400,00 

64 
Receituário Controle Especial - bloco de 

300 folhas 29,7 x 21 cm (03 vias – 1ª via: 
BL 5.000 8,50 42.500,00 
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Farmácia (branca); 2ª via: Paciente  

(róseo) e 3ª via: Arquivo (azul) 

VALOR TOTAL R$ 69.200,00 

 

4 - Empresa: J P F GRÁFICA E EDITORA LTDA  

ITENS: 15, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 60, 61, 63 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

15 
Ficha de referência (frente e verso) 29,7 

x 21 cm bloco com 100 folhas 
BL 6.000 5,28 31.680,00 

21 

Prontuário do Cliente Matriculado 

(frente e verso) 29,7 x 21 cm bloco com 

100 folhas 

BL 40 6,37 254,80 

23 
Ficha de Procedimentos (frente e verso) 

29,7 x 21 cm bloco com 100 folhas 
BL 20 6,17 123,40 

24 
Ficha de Atividade Coletiva (frente e 

verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 folhas 
BL 30 6,76 202,80 

28 

Resultado do Exame Citopatológico 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 40 5,88 235,20 

30 

Relação de Pacientes de Citologia 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 10 6,08 60,80 

31 

 

Resumo Semanal do Serviço Antivetorial 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 05 6,08 30,40 

32 
SISAGUA (frente e verso) 29,7 x 21 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 05 6,07 30,35 

36 

Solicitação de Materiais Técnicos de 

Urgência e Emergência (frente) 29,7 x 21 

cm bloco com 100 folhas 

BL 50 6,08 304,00 

37 
Receituário (frente) 29,7 x 21 cm bloco 

com 100 folhas 
BL 80 6,08 486,40 

46 
Itinerário do Trabalho (frente) 26 x 21 cm 

bloco de 100 folhas 
BL 07 6,08 42,56 

48 

Boletim de Campo e Laboratório do 

Levantamento Rápido de Índices – LIRA 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco de 100 folhas 

BL 20 5,39 107,80 

49 
Monitoramento de Contatos (frente) 29,7 

x 21 cm bloco de 100 folhas 
BL 10 5,88 58,80 

53 

Acidentes por Animas Peçonhentos 

(frente e verso) 29,7 x 21 cm bloco de 

100 folhas 

BL 20 4,90 98,00 

55 

Boletim de Produção Ambulatorial – 

dados individualizados (frente) 29,7 x 21 

cm bloco de 100 folhas 

BL 50 6,04 302,00 
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57 

Termo de Declaração e Recusa de 

Consentimento (frente e verso) 29,7 x 21 

cm bloco de 100 folhas 

BL 6.000 4,01 24.060,00 

60 

Declaração de Comparecimento (frente) 

29,7 x 21 cm 2 por folhas  bloco de 100 

folhas 

BL 6.000 5,09 30.540,00 

61 
Requisição de Exames (frente) 21 x 14 

cm bloco de 100 folhas 
BL 6.000 2,05 12.300,00 

63 
Impresso II (frente) 29,7 x 21 cm bloco 

de 100 folhas 
BL 6.000 3,32 19.920,00 

VALOR TOTAL R$ 120.837,31 

 

5 - Empresa: LUAN CARLOS MAGALHÃES ARAÚJO DE LIMA 

ITENS: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 

47, 50, 51, 52 e 54. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Cadastro individual formato frente e 

verso (cor azul claro) 29,7 x 21 cm, bloco 

c/100 folhas 

BL 50 7,84 392,00 

02 

Ficha de visita domiciliar e territorial 

formato frente  e verso (cor azul claro) 

29,7 x 21 cm, bloco c/100 folhas 

BL 50 7,84 392,00 

04 
Laudo médico (frente) 29,7 x 21 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 10 10,32 103,20 

05 
Perfil Epidemiológico  (frente) 29,7 x 21 

cm bloco com 100 folhas 
BL 10 10,32 103,20 

06 
Ficha domiciliar (frente) 7,5 x 13 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 50 10,32 516,00 

07 

Termo de responsabilidade do P.T.F.D  

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 05 10,32 51,60 

08 
Declaração de residência (frente) 29,7 x 

21 bloco com 100 folhas 
BL 02 10,32 20,64 

09 

Pedido de tratamento fora do domicílio 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 05 10,32 51,60 

10 
Folha de Evolução (frente) 29,7 x 21 cm 

bloco com 100 folhas 
BL 10 10,32 103,20 

14 

Boletim de Produção Ambulatorial/BPA 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 60 9,60 576,00 

16 

Registro Diário do Serviço Antivetorial 

(frente e verso) 29,7 x 21 cm bloco com 

100 folhas 

BL 

10 10,32 103,20 

17 

Ficha de Atendimento Odontológico 

Individual (frente e verso) 29,7 x 21 cm 

bloco com 100 folhas 

BL 20 10,32 206,40 
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20 

Ficha de Atendimento Individual  (frente 

e verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 10 10,32 103,20 

22 

Cadastro Domiciliar e Territorial (frente 

e verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 40 6,90 276,00 

25 
Ficha de orientação do ACS (frente) 29,7 

x 21 cm bloco com 100 folhas 
BL 30 7,30 219,00 

26 

Boletim de Produção Ambulatorial 

Consolidado (frente) 29,7 x 21 cm bloco 

com 100 folhas 

BL 10 9,20 92,00 

27 

Requisição de Exame Citopatológico 

(frente) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 40 6,21 248,40 

29 

Ficha de Vacinação do Covid-19 (frente 

e verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 10 8,50 85,00 

33 

Mapa diário de Administração da 

Vitamina A (frente)19,5 x 21 cm bloco 

com 100 folhas 

BL 10 5,52 55,20 

39 
Requisição de Exames (frente) 17 x 13 

bloco com 100 unidade 
BL 40 22,60 904,08 

40 
Boletim de Revisão Aedes (frente) 29,7 

x 21 cm bloco com 100 folhas 
BL 02 8,50 17,00 

41 

Planilha de Consumo Mensal – Teste 

Rápido (frente) 29,7 x 21 cm bloco com 

100 folhas 

BL 40 7,50 300,00 

43 
Cadastro Vacina COVID 19 (frente e 

verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas  

BL 70 7,30 511,00 

44 
Resultado do Exame Realizado do 

COVID 19 (frente)14 x 20cm bloco com 

100 folhas 

BL 20 6,21 124,20 

45 

Ficha de Investigação de SG – Suspeito 

de Doença pelo COVID 19 (frente e 

verso) 29,7 x 21 cm bloco com 100 

folhas 

BL 10 6,86 68,60 

47 
Notificação de caso MALÁRIA (frente) 

29,7 x 21 cm bloco de 100 folhas 
BL 07 11,00 77,00 

50 

Atendimento Antirrábico Humano 

(frente e verso) 29,7 x 21 cm bloco de 

100 folhas 

BL 20 6,90 138,00 

51 
Pedidos de Vacinas Mensal (frente) 29,7 

x 21 cm bloco de 100 folhas 
BL 50 13,50 675,00 

52 
Perfil Epidemiológico, Moradia e 

Condições de Saneamento Básico (frente 

e verso) 29,7 x 21 cm bloco de 100 folhas 

BL 40 12,50 500,00 

54 
Programa Nacional de Controle de 

Dengue – PNCD (frente) bloco de 100 

folhas 

BL 05 6,21 31,05 
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VALOR TOTAL R$ 7.043,77 

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 204.801,08 (duzentos e quatro mil oitocentos e um reais e oito centavos) 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira ou 

anexo, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, 

seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula 

terceira deste instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO 

DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 
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 a). Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

 b). Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade 

que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de 

um ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação 

da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 

de análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, e não poderá exceder o preço 

praticado no mercado. 

CLÁUSULA QUARTA 
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 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 

o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do 

dia posterior à data de sua publicação no Flanelógrafo da PMC e a vigência dos contratos até 

31 de dezembro do exercício vigente. 

CLÁUSULA SEXTA 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

7.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecimento: 

a) Prazo: os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a demanda 

(aproximadamente uma entrega por mês), no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a 

entrega da Nota de Empenho ou assinatura de contrato; 

b) A validade dos produtos não poderá ser inferior a 12(doze) meses, exceto produto com 

legislação especifica. 

c) O produto deverá ser recebido provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às 

especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de 

acordo com as exigências deste termo, a Contratada deverá substituir ou complementar 

o produto, em questão, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena da aplicação das 

sanções cabíveis. 

d) O produto deverá ser recebido definitivamente, após vistoria que comprove a 

adequação das especificações e quantidades aos termos do edital. 

e) A Secretaria Municipal de Saúde será rigorosa na conferência dos materiais entregues, 

reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à 

qualidade do produto entregue. 

 

7.1.2. Local de Entrega e Aprovação do Produto: 

a)   Local: os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Saúde de Colares, situado na Trav. 15 de novembro, s/nº - altos, no município de 

colares/PA. 

b) Da aprovação do produto – o material será considerado aceito após conferência pelo 

Almoxarifado, atendidas as especificações e condições exigidas neste Termo. 

c) Em hipótese alguma será aceito algum material em desacordo com as condições 

pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento 

de sua responsabilidade, bem como a repetição às suas próprias custas para correção 

de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados. 
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d) O transporte e a embalagem dos produtos, objeto deste termo, será de responsabilidade 

da empresa contratada, devendo esta suportar todos os ônus deste decorrente, assim 

como demais despesas e custos. 

 

7.2 OBRIGAÇÕES. 

7.2.1. A contratada deve:  

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto. 

b) Fornecer os produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Termo. 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 

data do fornecimento do produto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação. 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 

f) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

g) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;  

h) Providenciar no prazo máximo de 03(três) dias uteis a correção das deficiências apontadas 

pelo setor competente do Contratante; 

 

7.2.2. A contratante deve:  

a) Comunicar e/ou Notificar à Contratada, sobre quaisquer problemas, em relação ao produto 

fornecido, para que sejam substituídos, reparado ou corrigido;  

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao produto, no prazo e forma 

estabelecidos neste termo; 
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d) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

7.3 PAGAMENTO 

a) Os produtos serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da Nota 

Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie 

as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 

CONTRATANTE. 

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 

 7.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

7.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade 

de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.  

7.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida 

a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de 

até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:  

a.1). Apresentar documentação falsa;  
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a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  

b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 

97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução 

contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, 

a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas 

definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  

 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor 

contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida 

prévia defesa, multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que 

haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 

equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido 

de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 

inexecução total do contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  
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j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

7.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as 

seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do 

contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a. 3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 

contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às 

áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor 

competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao 

objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 

qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 

contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo 

das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais 

alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter 

qualitativo ou quantitativo; 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes 

do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao 

interesse da Administração prorrogá-la. 

 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA OITAVA 

DOS RECURSOS 
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8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 

9.1. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Colares (PA), 18 de outubro de 2021. 

 

 

    FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                              L C IND. GRÁF. E EDITORA LTDA, 

           Edivaldo Vieira de Oliveira                                             Leila dos Reis Pessoa Rosário 

         Secretário Municipal de Saúde                                                      Contratada           

 

 

          AVOHAI EVENTOS LTDA                                                A VIEIRA SERVIÇOS                 

                  José Eder Leite                                                            Andrea Vieira 

                       Contratada                                                                          Contratada 

 

 

 

 

    J P F GRÁFICA E EDITORA LTDA                           LUAN CARLOS MAG. A. DE LIMA - ME 

       Matheus Lemos da Silva Santos                                    Luan Carlos Magalhães Araújo de Lima 

                         Contratada                                                                        Contratada 

 

 

Testemunhas: 

1ª ______________________________________________ 

CPF: 

 

 
2ª ______________________________________________ 

CPF 
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