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Contrato Nº 013/2022-SMS 

Processo Administrativo no 410/2021-PMTA 

Pregão Eletrônico no 003/2021 SMS - PE 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE  
CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA/PA 
E A EMPRESA NOVA MÉDICA COMERCIO  
E SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME  
AS SEGUINTES CLÁUSULAS 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TERRA ALTA/PA, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.338/0001-72, com sede 

na Alameda Nossa Senhora do Livramento s/n – Centro, Terra Alta/PA, representada legalmente 

pela Secretária Municipal SRA. CARLA ALMEIDA SAMPAIO, portadora do RG n° 3207510 PC/PA 

e CPF nº 641.057.332-49, residente e domiciliada na Tv. Floriano Peixoto, nº 2934, Centro, 

Castanhal/PA, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a EMPRESA NOVA 

MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº 

19.769.575/0001-00, com sede na Tv WE – 12, conjunto Satélite, N° 1000, Bairro Coqueiro, no 

Município de Belém, estado do Pará, neste ato representado  pelo SR ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA 

SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº 003072192, SSPDS/RN e CPF nº 804.894.352-

20, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si o presente contrato celebrado em 

observância à Lei 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 

10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006  e legislação correlata, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e em decorrência do Pregão Eletrônico no 003/2021 SMS - PE, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ULTRASSOM) PARA ATENÇÃO ESPECIAL EM 

SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE TERRA ALTA-PA, conforme especificações, preços e quantidades abaixo: 

 

Item Descrição do Produto Unid Quant MARCA Valor Unitário Valor Total 

01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM 

APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA -

Equipamento transportável sobre 

rodízios, painel de controle com 

UNI 01 ALFAME/MA

GNUSX5 

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 
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monitor LCD de no mínimo de 18 

polegadas, mínimo de 22.000 

canais digitais de 

processamento, zoom congelado e 

em e pelo menos até 10x, no 

mínimo de três portas para 

transdutores com seleção 

eletrônica e sem adaptadores, 

Doppler Colorido, Pulsado e 

Contínuo, Doppler Tecidual 

Colorido e Especial incluído no 

equipamento. Tecnologia de 

feixes compostos e tecnologia de 

redução de ruído e artefatos. 

Color Power Doppler e Doppler de 

frequências independentes para 

2D e Doppler Pulsado e Continuo. 

Taxa de amostragem (frame rate) 

de pelo menos 250 fps para imagem 

2D. Faixa dinâmica de no mínimo 

120Db harmônica de tecido e 

harmônica de pulso invertido 

para todos os transdutores. Eco 

de Stress integrado ao 

equipamento e com protocolos 

programáveis pelo usuário. 

Ferramenta qualitativa e 

quantitativa para avaliação da 

mobilidade e desempenho da 

dinâmica Ventricular. Método 

visual e quantitativo incluindo 

dados como: velocidade, 

ventrículo, peak, e times to 

peak, valores globais, por 

segmento e área localizada, 

Strain Rate pelo método 

bidimensional. Medidas 

automáticas, através da detecção 

automática de bordos, para 

realização automática de fração 

de ejeção. Cine Review de pelo 

menos 2.000 imagens 2D ou Color. 

Software para composição 

espacial de imagem por 

interpolação de feixes. Software 

de análise automática em tempo 

real da curva de Doppler. 

Software de imagem panorâmica 

com capacidade de realizar 

demidas. HD interno de pelo menos 
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500Gb. Capacidade de 

armazenamento, revisão de 

imagens estáticas e clipes 

dinâmicos. Possibilidades de 

ajustes posteriores em imagens 

armazenadas, possibilidade de 

inserir textos e executar 

medidas em imagens armazenadas. 

Divisão de tela em no mínimo 1, 

2, 4. Conectividade de Rede 

DICOM. DICOM 3.0 (Medida 

Storage, verification, print, 

storage, storage/commitment, 

worklist, Query – retrieve, MPPS 

(Modality Performance Step), 

Structured Reporting). Drive 

(gravador) de DVD-R para 

armazenamento de imagens e/ou 

clipes em CD ou DVD regravável, 

no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI 

(padrão word) ou DICOM com 

visualizador DICOM de leitura 

automática. Gravação de Imagens 

em Pen Drive. Impressão direta, 

pelo menos 32 presets 

programáveis pelo usuário. 

Aquecedor de Gel. Ícones 

Anatômicos configuráveis, imagem 

trapezoidal real disponível para 

os transdutores lineares. 

Acompanhar os seguintes 

transdutores banda larga 

multifrequenciais: transdutor 

Cardíaco Setorial Adulto que 

atenda as frequências de 2.0 a 

4.0 MHz; Transdutor 

Transesofágico Multiplanar que 

atenda as frequências de 3.0 a 

6.0 MHz; trabalho com faixa de 

frequência harmônica. 

Acessórios: Impressora a laser 

colorida ECG de 3 vias, suporte 

para transdutor transesofágico e 

nobreak compatível com o 

equipamento. Tensão de acordo 

com a entidade solicitante.  
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CLÁUSULA SEGUNDA 

 

DO PREÇO 

2.1 – - O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais). 

2.2 -  Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira e nele 

estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, 

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

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

deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

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

praticado pelo mercado; 

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

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

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

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

gerenciador poderá: 

 a). Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, 

desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da 

emissão de ordem de fornecimento; 

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

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

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

vantajosa.  

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

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

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

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

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

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

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

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

interessada. 

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

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

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
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inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 

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

ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

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

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

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

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

atribuídos à parte interessada; 

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

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

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

análise, por este órgão e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

 DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

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

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

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

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

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

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

praticados no mercado; 

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

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

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

convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

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

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

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

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

os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

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

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

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

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

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

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

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

o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
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CLÁUSULA QUINTA 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

5.1 - O prazo de vigência é do dia 07 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, contados 

do dia da sua assinatura do contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

6.1. As despesas inerentes a este contrato correrão à conta das respectivas dotações 
orçamentárias, conforme especificadas abaixo: 
 
EXERCÍCIO 2022 
Unidade Orçamentária: 0400 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade: 10.301.0210.2.053 – Manutenção do Centro de Saúde de Terra Alta. 
Elemento de Despesa: 44.90.52-00 – Equipamento e Material Permanente. 
Fonte de Recurso: Ordinário – Emendas. 
 
Unidade Orçamentária: 0400 – Fundo Municipal de Saúde 
Projeto Atividade: 10.301.1004.2.056 -Manutenção de Outros Programas do SUS. 
Elemento de Despesa: 44.90.52-00 - Equipamento e Material Permanente 
Fonte de Recurso: Ordinário – FNS – Emendas 
 
Unidade Orçamentária: 0400 – Fundo Municipal de Saúde 
Projeto Atividade: 10.122.1004.2.060 -Manutenção de Atividades da Secret. Municipal de Saúde. 
Elemento de Despesa: 44.90.52-00 - Equipamento e Material Permanente 
Fonte de Recurso: Ordinário – Emendas 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

Os objetos serão entregues conforme abaixo: 

a) Local da Entrega dos itens: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

b) Prazo de Entrega: O objeto do Contrato será entregue de maneira Única no prazo de até 15 
(Quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Compra/Serviço, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela PMTA. 

c) A Licitante vencedora deverá informar a data e o horário previsto para a entrega ao órgão, no 
horário de expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 
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d) Em caso de problemas de fabricação ou defeitos apresentados em função do transporte dos 
materiais a serem entregues, os mesmos deverão ser substituídos, com a mesma qualidade 
e quantidade, no prazo de 10 dias corridos. 

e) A aceitação do objeto está acondicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constates no Termo de Referência. 

f). Os itens adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção 
atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, sendo entregues, se, ônus de frete 
para a PMTA, nos termos legais da legislação vigente. 

g) Não será aceito Aparelho de Ultrassom diferente do especificado, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior ou com lacres de 
segurança rompidos. 

7.1.2 GARANTIA E ACEITAÇÃO DO APARELHO  
 

a) A aceitação do Aparelho está condicionada ao atendimento das especificações constantes do 
Anexo I deste Termo de Referência e à Proposta da Licitante; 
 

b) O Equipamento objeto deste Termo de Contrato deverão conter garantia da fabricante do 
produto. 

 

c) O Equipamento entregue deverá passar por testes de verificação de funcionalidades feitos pela 
contratada e com ficha de check-list para confirmação do mesmo. 

 

d) Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito, por correio 
eletrônico ou por telefone, obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas e, caso tenha que substituir o Equipamento, deverá ser trocado por 
outro de igual especificação em até 72 (setenta e duas) horas, em perfeitas condições de uso 
e sob as mesmas condições contratuais. 

 

 
e) A Licitante vencedora terá que disponibilizar um funcionário com capacitação para treinamento 

prévio para manuseio deste equipamento. 

g) O referido objeto terá validade mínima de 18 (dezoito) meses, pela Contratante. 
 

7.2 OBRIGAÇÕES.  

7.2.1. A contratada deve:  

a) Obedecer rigorosamente ao prazo de entrega; 

b) Efetuar a Entrega do objeto em perfeitas condições; 

c) A qualidade do produto deverá ser testada e avaliada por responsável do recebimento; 

d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas na 

LICITAÇÃO; 
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e) Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

f) Na ocasião da assinatura do Contrato, a licitante vencedora deverá dispor de 

CERTIFICADO DIGITAL, nos termos da resolução nº11.535/2014 – TCM;  

g) Entregar o Equipamento com check list para testes de verificação de funcionalidades; 

h) Disponibilizar um funcionário com capacitação para treinamento prévio para manuseio 

deste equipamento. 

7.2.2. A contratante deve:  

a) Proporcionar todas as condições para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações. 

b) Rejeitar produtos cuja especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

constantes no Termo de Referência. 

c) A COTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA por escrito, por correio eletrônico 

ou por telefone, obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas e, caso tenha que substituir o Equipamento, deverá ser trocado por outro de 

igual especificação em até 72 (setenta e duas) horas, em perfeitas condições de uso e 

sob as mesmas condições contratuais; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio da comissão ou gestor 

designado para este fim, de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93. 

e) Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura da contratada, após a efetiva entrega do 

produto e emissão de Termo de Recebimento Definitivo. 

f) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da contratada. 

7.3 PAGAMENTO 

 

7.3.1. Pelo fornecimento do produto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias 
após o fornecimento do objeto acompanhado de Nota Fiscal. 
7.3.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente 
na conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas. 

7.3.3 O pagamento será efetuado mediante: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 
27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, 
§ 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de 
Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 
e) 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. 
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f) 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. 
 

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

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

 

7.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

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

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

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados.  

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

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

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

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.  

7.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% 

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

a.1). Apresentar documentação falsa;  

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  
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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 20% (vinte 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.  

7.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 

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

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

seguintes atribuições: 

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

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

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

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

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

contratuais, sempre por escrito; 

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

áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

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

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

objeto que foi efetivamente contratado; 

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

dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

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

contratado; 

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

das penalidades aplicáveis 

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

DOS RECURSOS 

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

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

 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de CURUÇA/PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta 

ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

TERRA ALTA, 10 de JANEIRO de 2022. 
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