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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - PMC 

  

 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA, através da Secretaria Municipal de 

Suprimentos e Licitações, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 

10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 

123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 

objeto deste certame, farão realizar licitação para Registro de Preço na modalidade Pregão 

Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

DIA: 07 de dezembro de 2021 

 

HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 980451 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

  

1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 

de equipamentos de informática objetivando a informatização das equipes de saúde 

da família e de atenção primária do município de colares, para implementação de 

prontuário eletrônico, conforme portaria nº 3.393 de 11 de dezembro de 2020, do 

Ministério da Saúde.  

 

1.1.   Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é ESTIMADA no valor de R$ 

162.735,06 (Cento e sessenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e seis 

centavos), conforme mapa comparativo de preços. 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

3. Poderão participar deste Pregão a empresa que atender a todas as exigências deste 

Edital e seus Anexos, observadas as subcondições abaixo, previamente credenciadas no 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.   

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando- se a respeito 

do funcionamento e regulamento do sistema.  

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou a PMC responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

  

3.3. Não poderão participar deste Pregão:  

3.4. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a PMC, 

durante o prazo da sanção aplicada;  

3.5. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação;  

3.6. Empresário impedido de licitar e contratar com este órgão, durante o prazo da 

sanção aplicada;  

3.7. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 

art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

3.8. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei 

nº 8.429/92;  

3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93;  

3.10. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 

acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.   

3.11. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
3.12. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão;  

3.13. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou 

incorporação;  

3.14. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

não agem representando interesse econômico em comum;  

3.15.Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

  

SEÇÃO IV – DA VISTORIA  
4. Não se exigirá que a licitante realize vistoria para o fornecimento do produto  

SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

5. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 
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data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. 

  

5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total 

ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto.  

5.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital.  

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, 

que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze anos.  

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 

do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital.  

5.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  

5.7. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

5.8. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente encaminhados.  

5.9. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 

10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.  

5.10. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 

licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.  

5.11. As propostas terão validade de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

6.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

  

6.2. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema/pregoeiro ou de sua 

desconexão.  

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
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7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

 

7.1. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

8. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.  

8.1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema.  

8.2. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

8.3. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.  

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração.  

8.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível.  

8.6. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados.  

8.7. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 

quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

8.8. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o ABERTO, assim definido no inciso I 

art. 31º do Decreto nº 10.024/2019.  

8.9. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

8.10. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, 1% (um por 

cento), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir 

a melhor oferta.  

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 
9. Este Pregão submete-se às regras relativas a Lei Complementar nº 123/2006.  

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO  

10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste edital.  

10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes.  
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SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

11. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao 

último lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado de a convocação 

efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.  

11.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 

do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 

especificações técnicas do objeto.  

11.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 

deste órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão.  

11.3. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou 

com preços manifestamente inexequíveis.  

11.4. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global 

quanto os valores unitários estimativos da contratação.  

11.5. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.   

11.6. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro.   

11.7. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento 

convocatório.  

11.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

11.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora.  

11.10. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os Lotes, porém cada lote 

que a licitante deseja concorrer deverá apresentar proposta para todos os itens. 

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO  
12. A habilitação do licitante será verificada, parcialmente, por meio do SICAF, nos 

documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à 

qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

12.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 

proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados 

para a abertura da sessão pública.  

12.2. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento 

das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, 

mediante consulta ao:   

12.3. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 

participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;  

12.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  
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12.5. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

12.6. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 

empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  

12.7. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, e as licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos, conforme o decreto nº 10.024/2019, que supram tais 

exigências a habilitação das licitantes e será realizada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:  

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.8. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

12.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

12.10. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento (RG e CPF) comprobatório de seus administradores;  

12.11. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou 

agência;  

12.12. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores;  

12.13. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País;  

12.14. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

12.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

12.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

12.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

12.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

12.18. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
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declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

12.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.20. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da 

Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

  

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

12.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

12.22. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

12.23. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

12.24. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.  

12.25. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

         LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante  

         SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

         LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

12.26. As empresas, que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação ou do item pertinente. 

12.27. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

12.28. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

12.29. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; ou 

12.30. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006: 
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a) Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

b). Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c)  Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

12.31. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração 

Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do 

Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.32. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;  

12.33. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 

para verificar as condições de habilitação das licitantes.  

12.34. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 

Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao 

último lance.   

12.35. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

12.35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados a Secretaria de Suprimentos e Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLARES, localizado à Tv. 16 de novembro, s/nº, Centro, CEP: 68.785-000, 

Colares/PA. 

12.36. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

12.37. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  
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12.38. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório 

de títulos e documentos.  

12.39. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz.  

12.40. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

12.40.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação 

do resultado da fase de habilitação.  

12.40.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da. 

Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de 

justificativa 

12.41. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcomissão anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação.  

SEÇÃO XIII – DA AMOSTRA  

13. Não se exigirá apresentação de amostra para o objeto ora pretendido.  

SEÇÃO XIV – DO RECURSO  
14. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso.  

14.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora.  

14.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  

12.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.  

14.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos 

autos do Processo Administrativo 2021/2.723- PMC referente ao Pregão Eletrônico nº 

014/2021, franqueada aos interessados.   

14.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

14.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  

15.1. A homologação deste Pregão compete a Prefeita Municipal.  

15.2. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.  

SEÇÃO XVI – DAS SANÇÕES  

16. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com este município e será 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 

10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos 

seguintes casos:  

16.1. Cometer fraude fiscal;  

16.2. Apresentar documento falso;  

16.3. Fizer declaração falsa;  

16.4 Comportar-se de modo inidôneo;  

16.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e  

97 da Lei nº 8.666/93.  

16.5. Não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

16.6. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;  

16.7 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  

16.8. Não mantiver a proposta.  

SEÇÃO XVII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

17. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 

petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico:  cpl@colares.pa.gov.br, 

até as 13 horas, no horário oficial de Brasília-DF.  

17.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.   
17.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

17.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: 

cpl@colares.pa.gov.br. 

17.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.  

17.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.  

 

SEÇÃO XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18. A Prefeita Municipal de Colares/PA, compete anular este Pregão por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado.  

mailto:cpl@colares.pa.gov.br
mailto:cpl@colares.pa.gov.br
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18.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.  

18.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

18.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação.  

18.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

18.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.  

18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.  

18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 

pequeno porte.  

18.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas.  

18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência deste órgão, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 

10.520/2002.  

SEÇÃO XIX – DOS ANEXOS  

19. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:  

19.1. Anexo I - Termo de Referência.  

19.2. Anexo II – Minuta de Contrato. 

SEÇÃO XX – DO FORO  

20. 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, 24 de novembro de 2021.  

 

 

 

ALTENBERG MARTINS DE LIMA 

Pregoeiro 

Portaria n.º 002/2021 - PMC 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Aquisição de equipamentos de informática objetivando a informatização das 

equipes de saúde da família e de atenção primária do município de Colares, para 

implementação de prontuário eletrônico, conforme portaria nº 3.393 de 11 de 

dezembro de 2020, do Ministério da saúde, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), Especificação 

mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; Computador Desktop com P rocessador no 

mínimo Intel Core I3 ou AMO A10 Ou Similar; 

possuir 1 (Um) Disco Rígido d e 500 Gigabyte; 

Memória RAM De 08(Oito) Gigabytes, em 02 (Dois) 

Módulos Idênticos De 04 (Quatro) gigabytes cada, do 

tipo SDRAM Ddr4 2.133 MHZ ou superior , operando 

em modalidade Dual CHANNEL; A Placa principal 

deve ter arquitetura ATX, MICROATX , BTX Ou 

MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e 

divulgados  no sítio www .formfactors.org, organismo 

que define os padrões existentes; possuir pelo menos 

01 (Um) Slot PCl-EXPRESS 2.0 X 16 Ou Superior; 

Possuir Sistema de detecção de intrusão de chassis, 

com acionador instalado no Gabinete; O Adaptador 

de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) 

gigabyte de memória, possuir suporte ao 

MICROSOFT DIRECTX 10.1 Ou Superior, suportar 

Monitor Estendido, p ossuir No Mínimo 02 (Duas) 

saídas de vídeo , sendo pelo menos 01 (Uma) digital 

do tipo HDMI, Display PORT ou DVI; unidade 

combinada de gravação de disco Ótico CD, DVD 

Rom; Teclado USB, Abnt2, 107 teclas (com fio) E 

Mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio); 

Monitor De LED 19 Polegadas (Widescreen 16:9); 

interfaces de rede 10/100/1000 E WIFI Padrão IEEE 

802.11 B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 Pro 

(64 Bits); fonte compatível e que suporte toda a 

configuração exigida no item; Gabinete e periféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid 
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deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os 

equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e 

monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 

cor; todos os componentes do produto deverão ser 

novos, sem uso,reforma ou recondicionamento ; 

Garantia de 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK) que esteja 

em linha de produção pelo fabricante. Computador 

portátil (notebook) com processador que possua no 

mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 

1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 

RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico 

CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 

idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 

MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas 

widescreen , suportar resolução 1600 x 900 pixeis, o 

teclado deverá conter todos os caracteres da língua 

portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições 

do teclado padrão ABNT2 , mouse touchpad com 2 

botões integrados, mouse óptico com conexão USB e 

botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 

10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 

802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 Pro (64 

bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no 

mínimo 6 células, fonte externa automática compatível 

com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI 

ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam 

FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta 

do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento 

do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem 

uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

3 

IMPRESSORA LASER 

MULTIFUNCIONAL(COPIADORA, SCANNER E 

FAX OPCIONAL),Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; impressora com 

tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; 

tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza , fax); 

memória 128 MB; resolução de impressão 600x600 

DPI; resolução de digitalização 1200x1200 DPI; 

 

 

 

 

 

 

Unid 
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resolução de cópia 600x600; velocidade de impressão 

30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 

páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps 

opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 

802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 

 

 

 

4 

NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), 

Especificação Mínima: que esteja em linha de produção 

pelo fabricante; nobreak com potência nominal de 1,2 

Kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/ 

127/220 Volts (em corrente alternada) com comutação 

automática; tensão de saída 110/115 ou 220 Volts (a ser 

definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria 

interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 

Minutos considerando consumo de 240 Wats; possuir no 

mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 

 

 

 

Unid 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

5 

ROTEADOR (LAN), deve estar em linha de produção 

pelo fabricante; - deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; - deverá suportar taxa de 

transferência de no mínimo 1200 (mil e duzentos) Mbps 

e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 

802.11 B/G/N. - Mínimo de 04 (Quatro) Portas LAN 10/ 

100 Mbps Fast Ethernet MDl/MDXI. - Mínimo 01 

(uma) Porta WAN que suporte de endereço IP Estático, 

DHCP Client, Pppoe, PPTP E L2TP. - Mínimo 01 (uma) 

Porta Padrão USB 2.0. - deverá suportar no mínimo os 

padrões de criptografia WPA E WEP. - possuir sistema 

de segurança de duplo firewall (SPI E NAT). - Mínimo 

De 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 Dbi tipo 

bipolar. - potência mínima de saída de 17 Dbm. - 

Suportar DMZ. - deverá suportar filtro de endereços de 

MAC E IP. - Deverá Possuir Engenharia De Tráfego 

Qos. - Garantia De 12 Meses. 

 

 

 

 

 

Unid 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

PEN DRIVE, capacidade de armazenamento mínimo: 

16 Gb; Interface padrão USB 2.0 ou superior, sendo 

compatível com o padrão USB 3.0; o dispositivo não 

deve requerer alimentação externa de energia ou 

baterias para seu funcionamento; mecanismo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

 

 

 

 

 

6 

proteção contra gravação/alteração de dados; LED 

indicativo de acesso (leitura/gravação); Instalação Plug 

and Play: deve ser reconhecido automaticamente como 

sendo uma unidade de disco, sem necessidade de 

instalação de qualquer software no sistema operacional, 

taxa de transferência mínima de 01 (um) MB por 

segundo, para leitura/gravação quando utilizando 

interface USB 2.0; suporte aos Sistemas Operacionais 

Microsoft Windows 10, retenção mínima de dados 

armazenados: 10 (dez) anos; apresentação obrigatória de 

folders, manuais técnicos ou publicações oficiais que 

venham a comprovar efetivamente o conjunto de 

especificações. 

 

 

 

 

 

Unid 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

7 

TABLET, Sistema operacional Android 8.0 ou superior, 

tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou 

LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou 

similar; armazenamento interno de 16GB ou superior; 

deve possuir SLOT para cartão de memória Micro Sd; 

Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no 

mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. 

Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 

 

 

Unid 

 

 

 

45 

 

8 

CAIXA AMPLIFICADA, com 02 canais para 

instrumento/microfone, entrada USB, Bluetooth, Cartão 

SD, controle de equalização em 03 canais. Woofer 10" e 

Tweeter 2"1/2. 

 

Unid 

 

02 

 

 

9 

MICROFONE DE LAPELA SEM FIO, omnidirecional, 

sem fio que opere na banda de frequência de 2.4GHz, 

com alcance mínimo de 25 metros, conector de entrada 

de áudio 3.5mm, alimentado por bateria que devem estar 

inclusas. Garantia Mínima de 6 Meses. 

 

 

Unid 

 

 

02 

 

 

 

 

10 

PROJETOR DE MULTIMÍDIA, imagem: luminosidade 

de 3300 lumens, resolução mínima SVGA (1024X768); 

Conexões de Entrada mínimas: 1x VGA (D-sub 15 pin), 

1x Video composto (1 RCA), 1x HDMI, 1x USB, 1x 

Rj45; 1x Controle Remoto; Contraste 15.000:1; 

Correção Keystone, Vertical: +/- 0º (Automática) - 

Horizontal: +/- 30º; Vida util da lâmpada: 6.000 H 

(Modo normal) 12.000 H (Modo Econômico); 

Reprodução de cores 1,07, Bilhões de cores; Distancia 

de Projeção mínimas 30" a300" (Distância 0,89 a 10,95 

m); Alto Falante mínimo 5W; Voltagem AC 100~240v; 

 

 

 

 

Unid 
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Projetor compatível com PC e Mac; Garantia de 12 

Meses; 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2021. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

2.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES - PARÁ, através da 

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação, que tem como atribuições realizar os 

procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES, realiza o presente processo licitatório visando 

a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de equipamentos de 

informática objetivando a informatização das equipes de saúde da família e de 

atenção primária do município de Colares, para implementação de prontuário 

eletrônico, conforme portaria nº 3.393 de 11 de dezembro de 2020, do ministério da 

saúde. Desta feita, faz- se necessário a realização de procedimento Administrativo de 

licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o 

menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa. Por fim, na forma 

proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de COLARES/PA, 

bem como viabilizar o trabalho da equipe da saúde, tendo em vista que a presente 

aquisição irá contribuir significativamente  para o atendimento da população adstrita. 

 

A aquisição dos equipamentos de informatica objeto deste termo de referência visa 

atender a portaria 3.393 de 11 de dezembro de 2020, do Ministério da Saúde através de 

incentivo financeiro federal, sendo que os equipamentos solicitados oportunizarão uma 

reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Munícipio e 

garantindo conforto, segurança e agilidade ao atendimento à população usuária do 

Sistema único de Saúde, informamos que os itens listados estão contemplados através de 

Recurso Incentivo Financeiro Federal para aquisição de Equipamentos de Informatica, 

onde foram contempladas 05 (cinco), Estratégias de Saúde da Família do Município de 

Colares Pá. 

Com isso o atendimento serão distribuídos em diversos setores com a finalidade de 

garantir o bom desenvolvimento das atividades propostas, e o conforto ao usuário e 

profissional no ambiente de trabalho. Devido ao crescimento da demanda por serviços na 

área da saúde nos últimos anos, o Município de Colares tem buscado a melhoria 

constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para a 

Unidade de Saúde. Dado o exposto, tal aquisição se faz necessária, em virtude de os 

equipamentos ora pleiteados serem devidamente utilizados para a substituição dos 

existentes que estejam depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistiram 

nos locais assistidos. 

A aquisição de matérias permanentes objetivas também dar seguimento ao projeto de 

construção de uma nova Colares, melhor para todos onde as demandas da coletividade 

possam ser atendidas sem detrimento dos anseios particulares. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez 

que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, 

em conformidade com o parágrafo único do Art, 1° da Lei 10.520/2002. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. A entrega do objeto observará o especificado abaixo: 

 

a) Local da entrega: Secretaria Municipal de Saúde, Rua 15 de novembro, S/Nº, 

Altos, Centro, CEP: 68.785 -000 - Colares/PA, 

b) Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, após o recebimento do pedido, que 

deverá ser realizado pelo setor responsável em papel timbrado e devidamenteassinado 

pelo gestor municipal da Secretaria Municipal de Saúde, e enviado ao fornecedor por 

meio físico e/ou eletrônico; 

c) A empresa vencedora do certame deverá, comunicar a Secretaria Municipal de 

Saúde a data e o horário previsto para a entrega do presente objeto, com prazo máximo de 

24( vinte e quatro) horas de antecedência. 

 

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO BEM E , DO RECEBIMENTO DO 

PRODUTO 

 

5.1. O bem deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, Rua 15 de 

novembro, S/Nº, Altos, Centro, CEP: 68.785 -000 - Colares/PA. 

 

5.2. O recebimento do bem deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, 

representando o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.2.1. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.2.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
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objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

6.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE para a entrega dos produtos; 

6.5. Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

6.7. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem Utilizados; 

6.8. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

6.9. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

6.10. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do 

produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

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

7.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

dos serviços, tais como: 
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a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

7.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

7.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em 

trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLARES – PARÁ; 

7.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

7.6. Responder pelos danos causados diretamente ao FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do 

produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 

7.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

7.8. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de 

acordo com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

7.9. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo 

Setor competente; 

7.10. Comunicar ao Serviço competente do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLARES por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 

7.11. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente; 

8. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

8.1. À licitante CONTRATADA caberá, ainda: 

8.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES – PARÁ; 

 

8.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
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espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLARES; 

8.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência;  

8.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação deste Pregão. 

8.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 

Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLARES nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES – PARÁ. 

9. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

9.2. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES durante a vigência do Contrato; 

9.3. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 

contrato, salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLARES – PARÁ; 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto. 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 

 

11.2. Todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
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contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota 

Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento  em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante 

vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante; 

 

13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLARES com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta licitação. 

 

14. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

14.1. No interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES o valor 

inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 

8.666/93. 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 

16. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

16.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade Aquisição de 

equipamentos de informática objetivando a informatização das equipes de saúde da 

família e de atenção primária do município de Colares, para implementação de 

prontuário eletrônico, conforme portaria nº 3.393 de 11 de dezembro de 2020, do 

ministério da saúde conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados 

neste Termo de Referência. 

                                                                   Colares/PA, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

JAKLINE MIRNAS MONTEIRO 

  Secretária Municipal de Saúde 

  Decreto nº 136/2021, de 04 de novembro de 2021 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N
O

 2021/2.723 - PMC  

CONTRATANTE: PRFEITURA MUNICIPAL DE COLARES. 

 

CONTRATADA: ____________ 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES-PARÁ, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 05.835.939/0001-90, com sede na 16 de novembro, S/Nº, Centro, 

CEP: 68.785-000 - Colares/PA, representada legalmente pela Prefeita Municipal Sra. 

........................, portadora do RG n° ...................., .................../......... e do CPF nº 

................................., doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

______ inscrita no CNPJ nº ____, com sede na ______, nº ____, Bairro _____, ____/PA, 

contato (___) _____, e-mail:______, neste ato representada pelo (a) Sr. (a). ______, 

portador  do RG nº _____, ___/PA e do CPF nº _____, doravante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
o
 2021/2.723 - 

PMC e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 

Eletrônico  nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA OBJETIVANDO A INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLARES, PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME PORTARIA Nº 

3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

1.2. Abaixo a relação dos produtos a serem adquiridos, de acordo com as especificações, 

quantidades e valores, apresentados na proposta e registrados em Ata de registro de preço 

nº __/2021, que passa a fazer parte deste contrato. 

 

ITEM EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO UNID QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1       

2       
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3       

4       

5       

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

2.1 – O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ _____ (____________________ 

Reais). 

2.2 -  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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

3.1 - O prazo de vigência desse contrato será de ___/____/2021 até 31/12/2021, contados 

do dia posterior a sua publicação no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal e/ou imprensa 

oficial. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

4.1. As despesas inerentes a este contrato correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias da Prefeitura Municipal de Colares e serão especificadas na ordem de 

fornecimento/Nota de Empenho. 

4.2. Dotação Orçamentária: XXXXXXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

5.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

5.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecimento: 

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

(aproximadamente uma entrega por mês), no prazo de 10 (dez) 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 
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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 Prefeitura Municipal de Colares será rigorosa na conferência dos materiais 

entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento 

condicionada à qualidade do produto entregue. 

 

5.1.2. Local de Entrega e Aprovação do Produto: 

a) Local: os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: 

______________________________________ CEP: 68.785-000, 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. 

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 

 

5.2 OBRIGAÇÕES. 

5.2.1. 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.  
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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; 

 

5.2.2. 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; 

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. 

 

5.3 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. 

 

 5.4 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. 

 

5.5 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.  
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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. 

  

5.6 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;  

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.  
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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.  

j). Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 

  

5.7 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. 
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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 SEXTA 

DOS RECURSOS 

6.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO FORO 

7.1. 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, ____ de _______ de 2021. 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADO  

 

 

 

Testemunhas: 

1ª _____________________________________ 

    CPF: 

 

2ª _____________________________________ 

    CPF: 
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