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PARTES 

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxx/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2021 

 

INSTRUMENTO    CONTRATUAL     para: 

Contratação de serviços de locação de 

equipamentos de Raio X portátil, de 

digitalizador de Imagens radiográficas tipo 

CR, manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de raio x das unidades Hospital 

Geral de Altamira – HGA / São Rafael, 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA e 

Centro de Apoio em Diagnóstico, conforme 

especificações contidas no termo de 

referência. que entre si celebram o Município 

de Altamira – PA e a empresa .................. 
 

 

 

CONTRATANTE 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxx– 

Altamira – Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXX – Secretário(a) Municipal de Saúde. 

 

CONTRATADA 
 

A empresa ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... , com 

sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ........ , 

telefone: (....) ......, email: ........, telefone (...) ....... e email: ............. do representante em 

Altamira/PA, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada por seu(sua) , Sr(a). 

........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ...... , 

Bairro ......, na cidade de ......, estado do ....., CEP: ....., portador(a) do RG n.º ........ SSP/. .... e CPF n.º 

........... 
 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO 
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1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão nº 060/2021, na Forma 

Eletrônica, processo nº 145/2021, homologada em ...................................................... , do tipo 

Menor 

Preço por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de 

Julho de 2002, Decreto Federal nº 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 

de 14 de 

Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

para aquisição de bens e Serviços Comuns. 

 

1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e 

segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, 

em benefício do interesse público; 

 

1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico nº 060/2021 na forma 

eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, seus Anexos. 

 

1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo Licitatório sob o nº 145/2021. 

 

1.5 - Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando 

o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e 

complementar deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: Contratação de serviços de locação de 

equipamentos de Raio X portátil, de digitalizador de Imagens radiográficas tipo CR, manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos de raio x das unidades Hospital Geral de Altamira – 

HGA / São Rafael, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Centro de Apoio em Diagnóstico. 

2.2 As especificações detalhadas do objeto constam nos anexos no Termo de Referência. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos equipamentos, profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta; 

3.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01    Und 0,00 0,00 

02    Und 0,00 0,00 

VALOR TOTAL 0,00 
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3.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado ao Fundo Municipal de Saúde, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

3.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

3.1.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

3.1.6 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

3.1.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento; 

3.1.8 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

3.1.9 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

3.1.10 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 

3.1.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.1.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.1.13 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente; 

3.1.14 É Obrigações da Contratante exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 

3.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.2.1. Notificar a CONTRATADA a respeito dos vícios verificados nos materiais fornecidos; 

3.2.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estabelecido no item 09 deste 

Instrumento. 

3.2.3. Fiscalizar o desempenho dos equipamentos entregue para o atendimento das condições aqui 

estabelecidas para os equipamentos. 

3.2.4. Tomar todas as providências, a seu cargo, necessárias ao cumprimento do objeto deste T.R. 

3.2.5. Não efetuar qualquer pagamento à CONTRATADA, caso esta tenha sido regularmente 

multada pela CONTRATANTE, antes da quitação, anulação ou revogação da referida sanção 

administrativa regularmente aplicada. 

 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
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O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses, contados a partir da sua aczssinatura, 

tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado até o 

limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. 

 

5 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto será recebido, no que 

couber, da seguinte forma: (a) Provisoriamente; (b) definitivo. 

5.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

5.3 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, 

cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com 

suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

5.4 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

5.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: (a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; (b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento 

definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e (c) 

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

5.7 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços. 

 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

6.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

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

6.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a. o prazo de validade;  

b. a data da emissão;  

c. os dados do contrato e do órgão contratante;  

d. o período de prestação dos serviços;  

e. o valor a pagar;  

f.             eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
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apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento. 

6.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 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. 

6.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA ESPECIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS.  

7.1. DA FORMA DE COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

7.1.1 A comunicação entre as unidades solicitantes e a contratada será realizada através dos agentes 

designados pela administração e o preposto e/ou por outros profissionais designados por esta. As 

comunicações formais serão realizadas através de ofícios. 

7.2. INSTRUMENTOS FORMAIS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.2.1 A Contratante emitirá Ordem de Serviço para autorizar a execução do serviço pela contratada. 

7.3. DA DINÂMICA DA EXECUÇÃO 

7.3.1 Os equipamentos serão fornecidos pela contratada, mediante a expedição de Ordem de Serviço. 

7.3.2 A contratada deverá promover a entrega dos equipamentos locados, devidamente instalados, no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de serviço.  

7.3.3 O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas das unidades da 

Secretaria. 

7.3.4 A Contratada deverá conter todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Transporte e 

todas as despesas que por ventura forem necessárias para a realização dos serviços do objeto, sem 

qualquer ônus adicional à Contratante. 

7.4. DA DESCRIÇÃO DAS ROTINAS DA DEMANDA PREVENTIVA 

7.4.1. A contratada deverá realizar: 

- inspeção visual de todos os módulos dos equipamentos; 

- realização de testes de funcionalidade e segurança; 

- limpeza interna e externa dos equipamentos; 

- verificação da qualidade da energia elétrica fornecida pela rede aos equipamentos, tais como 

tensão, impedância do cabeamento e qualidade do aterramento local; 

- desoxidação, limpeza, lubrificação, reaperto e realinhamento de quaisquer partes móveis do 

equipamento, como roldanas, trilhos, rodízios de movimentação, articulações dos braços da cúpula, 

movimentação da mesa do paciente em todos os sentidos e ângulos, movimentação da bandeja, 

mecanismos de recolhimento e ejeção automáticos            de chassis e etc; 

- aferição e ajustes (Calibração) dos níveis de tensão (KVp), corrente (mA) e tempo de exposição 

fornecidos à ampola de RX, através de instrumentação apropriada e calibrada para esta finalidade, 

bem como adequação destes valores medidos com os valores apresentados nos painéis ou mesa de 

comando dos aparelhos; 

- verificação e ajustes dos níveis de emissão de RX adequados do cabeçote, bem como verificação 

dos níveis de filtração total permanente da irradiação emitida; 

- verificação e ajustes da abertura/fechamento do colimador, bem como a coincidência entre o campo 

visual gerado pela lâmpada do colimador com o campo de RX irradiado; 

- verificação da fixação, isolamento (fugas) e estado geral dos cabos de alta-tensão que alimentam as 

cúpulas de RX; 
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- verificação e ajustes nos sistemas de freios dos braços de sustentação e movimentação das cúpulas 

de RX, das bandejas dos chassis radiográficos e etc, quando couber; 

- verificação e ajustes nos sistemas de fixação das cúpulas e colimadores de RX; 

- verificação, desoxidação e reaperto dos conectores elétricos, chaves rotativas, relés, disjuntores, 

chaves de contato eletromecânicas imersas em óleo e outros componentes desta natureza, quando 

couber; 

- verificação do acionamento de quaisquer chaves, interruptores, acionadores remotos, teclados de 

membrana e etc; 

- verificação, lubrificação e ajustes do sistema de oscilação da grade difusora; 

- verificação do alinhamento e colimação dos feixes de RX no planos horizontais e verticais, quando 

couber; 

- verificação de funcionamento de quaisquer sinalizadores, como lâmpadas, leds, displays, 

sinalizadores acústicos, galvanômetros, indicadores de radiação. 

- verificação de quaisquer vazamentos de óleo isolante, sejam nas cúpulas de RX como nos 

geradores de alta tensão; 

7.5. DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

7.5.1. Quanto aos serviços de manutenção corretiva, a contratada deverá: 

- Reparar quaisquer defeitos que ocorrerem no decorrer do contrato, em número ilimitado de vezes, 

de acordo com as necessidades da CONTRATANTE; 

- incluir todos os procedimentos necessários para que o equipamento funcione em sua plenitude e 

com total segurança; 

- realizar a recuperação, dentro do possível, em laboratório, de quaisquer peças, componentes, 

subconjuntos ou módulos que se fizerem necessários ao correto funcionamento do equipamento; 

- quaisquer peças ou subconjuntos defeituosos retirados dos equipamentos são de propriedade da 

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, e devem ser deixada nas dependências do Setor de 

Almoxarifado; 

- realizar a substituição de quaisquer peças, componentes, subconjuntos ou módulos que se fizerem 

necessários para o correto funcionamento do equipamento; 

 

7.6. DA FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE: 

 

7.6.1. Os serviços estimados nesse Termo são para inicio imediato, mediante a expedição de Ordem 

de Serviço, devendo: 

- o tempo máximo para início do atendimento não deve exceder 48 (quarenta e oito) horas a partir da 

solicitação de abertura de chamado; 

- as solicitações de manutenções corretivas poderão ser feitas mediante chamadas por e- mail (a fim 

de registar a abertura) e por telefone, gerando automaticamente ordem de serviço, quantas vezes 

forem necessárias; 

- o serviço de manutenção preventiva deverá ser executado mediante cronograma de datas e 

atividades aprovadas por ambas às partes (Contratante e Contratada), com emissão de relatório 

individual relatando todos os procedimentos que foram realizados, anormalidade e os reparos ou 

necessidade de peças; 

- os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados mensalmente, para cada um dos 

equipamentos que compõe o lote, contemplando os itens descritos no item deste documento; 

- os atendimentos deverão estar disponíveis 24h por dia, 365 dias por ano, com canais de 

atendimento e assistência técnica local. As manutenções deverão acontecer, preferencialmente, em 
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horários não concomitantes aos de rotina de trabalho das unidades onde está os equipamentos, 

devendo cada caso ser definido junto ao Setor de coordenação a tais unidades; 

- a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada pelo 

corpo técnico da Secretaria de Saúde de Altamira.  

 

7.7. DOS PROCEDIMENTOS, METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS A SEREM 

EMPREGADAS: 

 

7.7.1 A CONTRATADA deverá manter, junto a cada um dos equipamentos por ela assistidos, uma 

ficha/pasta de manutenção, devidamente fixada, onde conste as datas das intervenções, o 

procedimento ali desenvolvidos, nome e assinatura do técnico responsável; 

 

7.7.2 A empresa CONTRATADA deverá possuir equipamentos de testes e aferições necessários para 

o serviço a ser realizado como multímetros, osciloscópios, medidor de KVp, medidor de ma, 

densitômetro, cronômetro, fotômetro, dispositivo para alinhamento de feixe, timer de RX e outros 

dispositivos específicos, devidamente calibrados; 

 

7.7.3 A empresa CONTRATADA deverá possuir jogo completo de ferramentas necessárias para a 

realização dos serviços; 

 

7.7.4 A empresa vencedora deverá apresentar  registro do técnico responsável junto ao CFT 

(Conselho Federal de Técnicos Industriais). 

 

7.8. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

7.8.1Quanto aos serviços de manutenção corretiva, a contratada deverá: 

- promover reparos de quaisquer defeitos que ocorrerem no decorrer do contrato, em número 

ilimitado de vezes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE; 

- deverão incluir todos os procedimentos necessários para que o equipamento funcione em sua 

plenitude e com total segurança; 

- recuperação, dentro do possível, em laboratório, de quaisquer peças, componentes, subconjuntos ou 

módulos que se fizerem necessários ao correto funcionamento do equipamento; 

- quaisquer peças ou subconjuntos defeituosos retirados dos equipamentos são de propriedade da 

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, e devem ser deixadas nas dependências do Setor de 

Almoxarifado; 

- substituição de quaisquer peças, componentes, subconjuntos ou módulos que se fizerem necessários 

para o correto funcionamento do equipamento; 

 

7.8.2 Quanto aos prazos de atendimento das manutenções corretivas, a contratada deverá observar:  

 
Item Atividade Prazo 

1 Recebimento do chamado 15min 

2 Diagnóstico e suporte 02h a contar do recebimento da 

OS 

3 Solução com visita técnica sem retirada do 

equipamento 

24h 

4 Solução com visita técnica sem retirada do 

equipamento 

48 h 



Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  | altamiracpl@gmail.com 

Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 
 

 

 

7.9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

7.9.1 Os materiais e peças necessários aos serviços corretivos, não previstos neste Termo de 

Referência, deverão ser especificados em Relatórios Técnicos. Após a aprovação do Relatório 

técnico, deverá ser apresentado orçamento, devendo ficar comprovado o valor de mercado, por meio 

de cotação de preço, realizado pelo setor competente. 

 

7.10. DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO 

 

7.10.1 Os equipamentos locados deverão ser entregues nas unidades especificadas na Ordem de 

Serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos. 

7.10.2 Os Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de raio x serão prestados 

nas dependências das Unidades de Saúde: Hospital Geral de Altamira – HGA / São Rafael, Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA e Centro de Apoio em Diagnóstico, exceto em casos excepcionais em 

que a CONTRATADA comprovar necessidade da retirada dos equipamentos e/ou partes dos mesmos 

para execução do serviço, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA, encargos financeiros 

provenientes de transporte, seguros, ferramentas/dispositivos de apoio para a remoção dos mesmos, e 

etc. 

 

7.11. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

7.11.1 A contratada deverá transferir conhecimento à equipe técnica de suporte da contratante para a 

correta operação dos equipamentos locados. 

 

8 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

8.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por 

parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 

elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21/06/93. 

 

9 - CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

 

9.1 - O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº 

8.666/93. 

 

10 – CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

10.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - Contratante, mediante nomeação do 

(a) servidor (a) Sr. (a). .................... – Matrícula: ..... Portaria nº. /2021 designado (a) 

para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.1.1 – A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam 
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cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências 

ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução; 

 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução 

do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 
 

- 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 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do 

Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária. 
 

12- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

 

12.1- Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 

prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, 

atendidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93. 

 

13– CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

13.1.- AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município 

de Altamira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de 

até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

 

1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar 

de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

2 - Ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto; 3 - Não mantiver a proposta; 

4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento 

equivalente; 5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal. 
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13.2. - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira colocada. 

 

13.3. - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na 

forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes 

sanções: 

 

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 

por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
 

b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 

ou legal, com a possível rescisão contratual; 

 

c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

 

d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. Se os 

valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação 

da sanção; 
 

e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 

f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento 

de cláusulas contratuais; 

 

g) - 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e 

 

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
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14. - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

14.1. - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não 

se faça menção expressa. 

15. - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

15.1. - Fica eleito o Foro da Comarca de Altamira - Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a 

qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja; 

15.2. - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam 

seus efeitos jurídicos e legais. 

Altamira/PA, .... de .................................. de 2021. 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 
 

 

 
 

 

 

Testemunhas: 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social 
Nome do responsável legal/ CPF: 

CONTRATADA 

 

1 - CPF:    
 

2 - CPF:    
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