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Estado do Pará   
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CONTRATO Nº 160/2021  

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2021/2.723 - PMC   

CONTRATANTE: PRFEITURA MUNICIPAL DE COLARES.  

  

CONTRATADA: R. DOS SANTOS NOGUEIRA  

  

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

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 

pela Secretária Municipal Sra. JAKLINE MIRNAS PEREIRA MONTEIRO, portador da 

cédula de identidade n° 3425072 SSP/PA e CPF/MF nº 634.084.492-87, residente e 

domiciliado na Rua Dr. Justo Chermont, nº 27 – Colares/PA - CEP: 68.785-000, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa   

R. DOS SANTOS NOGUEIRA,  inscrita no CNPJ nº 34.714.441/0001-77; com sede na 

Al. Dr. Bragança, nº 3095, Letra A, Castanhal-Pará, CEP: 68.743-445, e-mail:  

r.nogueira27@hotmail.com, telefone: (91) 3721-7193/ (91) 8421-1117.com neste ato 

representada pelo Sr. RODRIGO DOS SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, residente e 

domiciliado  Passagem São Luís, nº 55, Casa 02, bairro: Castanheira, Belém/Pará,  portador 

da CNH nº 05179148450, DETRAN/PA e do CPF nº 875.485.932-87  a, tendo em vista o 

que consta no Processo Administrativo no 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 014/2021, 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 do Pregão eletrônico nº 014/2021, que passa 

a fazer parte deste contrato.  
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ITEM  MARCA  ESPECIFICAÇÃO  UNID  QTD  
VALOR 

UNITÁRIO  VALOR TOTAL  
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1  intel  

COMPUTADOR  (DESKTOP- 

BÁSICO), Especificação mínima: 

que esteja em linha de produção 

pelo fabricante; Computador 

Desktop com Processador no 

mínimo Intel Core I3 ou AMO A10 

Ou Similar; possuir 1 (Um)  

Disco Rígido de 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, possuir 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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unid  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  2.290,45  25.195,00  
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  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 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  lenovo  

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,  

  

  

  

  

  

  

Unid  

  

  

  

  

  

  

02  4.115,00  8.230,00  
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  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.  
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3  brother  

IMPRESSORA  LASER  

MULTIFUNCIONAL(COPIADO 

 RA,  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; resolução de cópia 

600x600; velocidade de impressão 

30 PPM preto e branco; capacidade 

da bandeja 150 páginas; ciclo 

mensal 30.000  

  

  

  

  

  

  

Unid  

  

  

  

  

  

  

10  

2.246,00  24.260,00  

 

  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.  
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4  

  

  

  

  

  

  

  

intelbras  

 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  

  

  

  

  

  

682,00  

  

  

  

  

  

7.503,00  

5  Tp link  

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  

  

  

  

  

  

Unid  

  

  

  

  

  

07  

                       

350,00  

    

2.450,00  
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  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.  

    

6  multilaser  

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 

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unid  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15  

28,47  427,00  
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  publicações oficiais que venham a 

comprovar efetivamente o conjunto 

de especificações.  

    

7  sansung  

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  
  

900,00  

  

40.500,00  

  

  

  

8  

  

  

  

fifine  

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  

  

  

445,00  

  

  

890,00  

 TOTAL    R$ 109.455,00  

  

CLÁUSULA SEGUNDA  

DO PREÇO  

2.1 – O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 109.455,00 (cento e nove mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco 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 23/12/2021 até 31/12/2021, contados do dia 

posterior a sua publicação no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal e/ou imprensa oficial.  
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CLÁUSULA QUARTA  

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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:   

Funcional Programática: 10.301 008 2.047 (operacionalização das ações da estratégia da 

saúde da família).  

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 (equipamento e material permanente).  

  

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, conforme a demanda, 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 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: Secretaria 

Municipal de Saúde do município, com sede na Tv. 15 de novembro, S/Nº, Altos, 

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 
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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.   

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.  
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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.   

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.  
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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.   

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.  
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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 SEXTA  

DOS RECURSOS  

6.1. 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 SÉTIMA  
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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, 23 de dezembro de 2021.  

  

  

JAKLINE MIRNAS PEREIRA MONTEIRO  

Secretária Municipal de Saúde  

Contratante  

  

  

                     R. DOS SANTOS NOGUEIRA  

                     Rodrigo dos Santos Nogueira  

                Contratada  

   

Testemunhas:  

1ª _____________________________________  

    CPF:  

  

2ª _____________________________________  

    CPF:  
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