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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
 

1.1 Objetivo a contratação de empresa especializada na confecção de 
próteses dentárias parciais e totais para as Unidades de Saúde de 
Saúde Bucal do Município de Abel Figueiredo-PA. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido 
a reorganização das práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação 
do acesso ao serviço de Atenção Básica em Saúde Bucal, 
principalmente por meio das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de 
Saúde da Família, e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, 
através da implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), 
pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

2.2 Os LRPD visam suprir uma grande necessidade da população 
brasileira, que é a reabilitação oral protética. Até 2003, nenhuma 
política de saúde pública havia proporcionado esse tipo de 
atendimento, porém, com a criação do Brasil Sorridente, a reabilitação 
protética passou a ser uma das principais metas da Política Nacional 
de Atenção à Saúde Bucal. 

2.3 Diante a expansão do programa federal, o município de Abel 
Figueiredo-PA, habilitou-se e foi contemplado com o serviço, 
necessitando da contratação para atender a demanda da população 
local, de acordo com a Programação Pactuada Integrada – PPI e 
considerando a Portaria nº 2759 de 12/12/2014 que estabelece 
recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem 
incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade 
dos Estados e Municípios para confecção de próteses dentárias nos 
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD). Além do 
interesse do município em dispor de assistência mais ampla em ações 
da saúde bucal para atendimento aos usuários do SUS, garantindo aos 
pacientes edêntulos o tratamento adequado. A contratação deve seguir 
a Nota Técnica do Ministério da Saúde no item 2.1 – contratação de 
Laboratório Regional de Prótese Dentária, privado. 
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3. DA ESPECIFICAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR 
REMOVÍVEL.                                         

 
150,00 

UNID.   

2 PRÓTESE PARCIAL MAXCILAR REMOVÍVEL                                               
 

150,00 
UNID.   

3 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR REMOVÍVEL                                               
 

130,00 
UNID.   

4 PRÓTESE TOTAL MAXILAR REMOVÍVEL                                                  
 

170,00 
UNID.   

 

VALOR TOTAL 
 

 

 

3.1 A contratada deverá possuir cadastro no CNES – Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde; 

3.2 A CONTRATADA a deverá possuir o cadastro do serviço de 
Laboratório Regional de Prótese Dentária descrita no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, que no qual deverá 
apresentar no ato do credenciamento; 

3.3 A empresa deverá ter profissional com titulação de protético 
devidamente validado e registrado nos órgãos competentes; 

3.4 Os serviços serão realizados nas dependências do laboratório 
vencedor; 

3.5 Os serviços deverão ser solicitados por profissionais previamente 
autorizados pela secretaria Municipal de Saúde, seguindo os critérios 
de prioridade estabelecidos em protocolo; 

3.6 O prestador deverá manter uma escala fixa de atendimento, não 
podendo alterá-la em período inferior a 30 dias, tendo como referência 
o horário de funcionamento das Unidades Básicas de saúde; 

3.7 Os relatórios mensais obrigatórios deverão ser entregues 
mensalmente até o último dia útil do mês, com período compreendido 
do 1º ao último dia do mês da realização das consultas e 
procedimentos; 

3.8 Os relatórios mensais obrigatórios deverão seguir o modelo definido 
pela Secretaria Municipal de Saúde; 

3.9 O profissional deverá manter atualizados os prontuários ou fichas de 
acompanhamento dos pacientes em local seguro e somente acessível 
aos profissionais diretamente envolvidos em seu 
tratamento/reabilitação; 

3.10 O profissional receberá o pagamento pelos serviços comprovadamente 
prestados por meio de envio do Protocolo de Encaminhamento e 
Relatório Mensal; 
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3.11 O prestador será avaliado pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá 
disponibilizar sempre que solicitado, os prontuários/fichas de 
acompanhamento dos pacientes; 

3.12 A base das próteses onde é feita a montagem da cera e dos dentes 
deve ser feita em resina acrílica (moldeira individual) para que não 
ocorra distorção; 

3.13 As próteses deverão ser confeccionadas com palato incolor, devendo 
ser as mesmas polidas e com devido acabamento, tanto na parte 
interna com na parte externa; 

3.14 O laboratório será responsável pelo polimento das próteses. 
 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1 A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para 
que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das 
normas deste contrato; 

4.2 Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 

4.3 Emitir autorização para realização dos serviços, controlando 
rigorosamente a qualidade dos mesmos. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 Para contratação do objeto dessa licitação os recursos previstos 
correão por conta da dotação orçamentária exercício 2022 Atividade 
10 301 0010 2.051, Manutenção do Programa Saúde Bucal, 
Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. 
 

6. DO PAGAMENTO 
 

6.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega da 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços devidamente atestada pelo setor 
competente. 

 

 

 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

7.1 A avaliação técnica ficará a cargos dos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde através do setor de Média e Alta Complexidade. 
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8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

8.1 As quantidades estabelecidas neste contrato para prestação de 
serviços estão baseadas na demanda atual, mediante compatibilização 
de nossas necessidades e recursos financeiros oriundos do Ministério 
da Saúde; 

8.2 A Secretaria Municipal de Saúde acompanhará os serviços 
desenvolvidos, podendo propor medidas de melhorias, bem como 
fiscalizar a execução dos trabalhos prestados; 

8.3 A empresa vencedora deverá se comprometer a atender os pacientes 
com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se 
sempre a qualidade na prestação dos serviços, justificando ao paciente 
ou seu representante, as razões técnicas alegadas quando da decisão 
de não realização de qualquer ato profissional necessário à execução 
dos procedimentos, garantindo a confiabilidade dos dados e 
informações dos pacientes; 

8.4 A duração do contrato será de 12 meses, desde que não haja 
manifestações contrárias de uma das partes; 

8.5 Na efetivação do contrato, a CONTRATADA deverá realizar a 
apresentação da inscrição no CNES – Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, conforme as normas vigentes do SUS. 

 

 

Abel Figueiredo-PA, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

___________________________ 

   Eliana Ramos de Almeida  
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria 005/2021-GP 
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ANEXO II 
PLANILHA DE ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL.                                         
 

150,00 
UNID.   

2 PRÓTESE PARCIAL MAXCILAR REMOVÍVEL                                               
 

150,00 
UNID.   

3 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR REMOVÍVEL                                               
 

130,00 
UNID.   

4 PRÓTESE TOTAL MAXILAR REMOVÍVEL                                                  
 

170,00 
UNID.   

 

VALOR TOTAL 
 

 

 
 

ANEXO III 
 
MODELO DE  APRESENTAÇAO  DE PROPOSTA COMERCIAL ADEQUADA 
 
Prezado (a)  Senhor(a): 
 
 Apresentamos a V. Sª. nossa proposta para fornecimento do objeto desta licitação, 
pelo valor global de R$....................... (__valor por extenso__). 
 
 Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ______ (prazo por 
extenso) dias de conformidade com o Edital.  
            
 Comprometemo-nos a fornecer o objeto licitado constante do Edital, observando os 
prazos estipulados para entrega, quantidades, especificações, marcas e características 
constantes do edital.  
 
 Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para o perfeito fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive das despesas 
com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, 
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano 
causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 
municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para o fornecimento total e 
completa do objeto  licitado, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações 
constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação 
a(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO.  
 
 Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o termo contratual no prazo determinado pela Contratante, conforme definido no Edital, 
indicando para esse fim o Sr.(a) _________, Carteira de Identidade nº ______ expedida em 
__/__/____, Órgão Expedidor _____, CPF nº ____________, como representante legal desta 
Empresa.  
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Endereço: ____________Tel: ________ email: ____________ 
 
Informar dados bancários (opcional) 
 
 Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 
 
Local e data 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na TV. São Jorge, 457, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.562.805/0001-

45, representado pelo(a) Sr.(a) ELIANA RAMOS DE ALMEIDA, de outro lado a 

firma ., inscrita no C NPJ (MF) sob o nº , estabelecida 

 Doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 

pelo Sr.(a) , portador da Cédula de  Identidade nº 

 SSP/     e  CPF  (MF) nº 

  ,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes no processo de Licitação Pregão Eletrônico 

nº9/2022-014-FMSe a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-

se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 

8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1. O presente Contrato tem como objeto  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
1.   O valor deste contrato,  de R$.............................(. ................. ). 

 
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 

apresentada pela CONTRATADA no PREGAO ELETRONICO, 9/2022-014- FMS e na 

Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à 

Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGAO 

ELETRONICO 9/2022-014- FMS, realizado com fundamento na Lei nº 

8.666/93e nas demais normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇOES E DO 

RECEBIMENTO DO PRODUTO FISCALIZAÇAO 
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1. Os Serviços deverão ser entregues conforme Ordem de Serviços emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde.  

 

2. Não serão aceitos materiais/serviços entregues/executados em desacordo com a Ordem 

de Serviços. O fornecedor deverá apresentar 01 Nota Fiscal para cada Ordem de Compra 

recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto 

ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, 

Trocar a referida Nota Fiscal em um prazo de 24 horas. 
 

3. Não serão aceitos produtos com embalagens violadas ou com sinal de violação, com 

defeito de fabricação e com avarias ocasionadas durante o seu transporte, devendo estes 

serem trocados por outro em perfeito estado e de acordo com as especificações descritas, 

tendo a CONTRATADA o prazo de 48 horas, após o comunicado do fiscal do contrato para 

substituição do produto. 

 

4. Caberá ao servidor Adilson de Jesus, fiscalizar a entrega/execução dos 

materiais/serviços dos contratos, para atuar de acordo com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.1. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento/execução dos 

materiais/serviços, o Fiscal do Contrato poderá ainda sustar qualquer 

fornecimento/execução que esteja sendo entregue/executado em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 
4.2. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com o fornecimento/execução dos produtos/serviços mencionados, 

determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
5. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovem o fornecimento/execução dos 

bens/serviços caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo deverá ser 

aceita e recebida a Nota Fiscal. 

 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado 

deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

7. A(s) empresa(s) vencedora(s) do Pregão Eletrônico deverá(ão) fornecer através de 

Contrato de Comodato os cilindros condicionadores de gases para que sejam utilizados, 

exclusivamente, para a aquisição de gases fornecidos pela empresa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da Assinatura do Contrato 

até 31/12/2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
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1. Caberá ao CONTRATANTE: 

 
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

 
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

 
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser soli citados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

 
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados e/ou não 

aceitar os serviços executados de forma incorreta; 

 
1.5 - solicitar a troca dos produtos ou refazer os serviços mediante comunicação a ser feita 

pelo fiscal do contrato; 

 
1.6 - encaminhar à CONTRATADA os equipamentos que necessitarem de manutenção 

preventiva e/ou corretiva; 
 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento d os produtos e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 

1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos no processo de Pregão Eletrônico  
9/2021-012- FMS 

 
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

 
a) salários; 

b) seguros de acidente; 

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; 

 
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
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CONTRATANTE; 

 
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante a execução do contrato; 

 

1.6 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 
1.7 - responsabilizar por qualquer dano causado ao(s) equipamento(s) após ser entregue 

para manutenção, bem como, na devolução do mesmo; 

 

1.8 - ser responsável por toda despesa decorrente da devolução do equipamento; 

 
1.9 - comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, qualquer necessidade relativa aos 

serviços, para que possa por ela ser apreciada e atendida, a fim de evitar transtornos com 

a sua execução; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 
 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 
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 o 

CONTRATANTE; 

 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

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

continência; e 

 
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comer ciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado seja realizado com 
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esmero e perfeição. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

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

 
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

 
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do(s) produto(s) objeto 
deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO 
 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 
orçamentária. 

 
2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

 
2.1 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, contra 

qualquer banco indicado na proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo 

ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que 

deverá ser efetuado o crédito. 

 
3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias 

de comprovação da regularidade fiscal para com Seguridade Social (INSS), FGTS, a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO. 

 

3.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Contratada, se a mesma não 

estiver em dias com a regularidade fiscal e trabalhista. 

 

4. A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo 

ou em desacordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

 
5. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 

Pregão. 
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6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, 

ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 
6.1 A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa 

separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública. 

 
6.2 - Na Nota Fiscal deverá conter o Numero da Dispensa de Licitação e do Contrato, condição 

exigida para emissão do Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU 

SUPRESSÃO 
 

1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com a apresentação 

das devidas justificativas adequadas a este Pregão. 

 
2. No interesse da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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. 

 
2.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

 
2.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e 

demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
1.1 - advertência; 

 
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar 

de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 

subitens 

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
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1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender 

parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 

da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado 

da comunicação oficial; 
 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos. 

 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; não mantiver a 

proposta, injustificadamente; comportar-se de modo inidôneo; fizer declaração falsa; 
cometer fraude fiscal; falhar ou fraudar na execução do Contrato; não celebrar o contratado 
deixar de entregar documentação exigida no certame; 2.9- apresentar documentação 
falsa. 
 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 

desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 
6. A recusa do serviço, por qualidade, por divergência com a nota de empenho, defeito ou 

irregularidade na documentação fiscal, não acarretará suspensão no prazo de entrega, 

ficando o fornecedor obrigado à substituição ou reparação no prazo que lhe for estabelecido, 

sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

 
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
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CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Dispensa de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO PREGAO ELETRONICO À 

PROPOSTA DA CONTRATADA 
 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 9/2021-013- 

FMS, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). ELIANA RAMOS DE 

ALMEIDA, e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município 

de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 

(dias) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 

lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

 

ABEL FIGUEIREDO - PA, em  de  de  . 
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