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Ofício no OO5/2021

A empresa fênlx comêrcio e menutenções de equiPamentos ltda' inscrita no CNp':

15.375.25g/oool - 94 vem atràvés dL seu representantê lêgal o senhor Breno Íêrraz martins da

.reira, cpí 691.g TL;3IL:- : M, iem através dessa respoEdeio oÍicio da prefeltura municipal de

!élterra onde se e questaon;d; o têmpo de demora da eSaiíâtura do contrâto, a emprese vêm

humildemênte êsc!ãrecêr il;; ;;l;;i" Íot assinado de ,oÍma escrita desde- o. dia 05 dê ,unho de

2{121 e envlado ria e_mair]I!;.-;; Í.i dia r.5 de junho de 2021 â êmprêsa foi informada que o

contrato também finha que sér assinado vla assineturã digital, a empresa procurou agilidade em

rêsolver a questão aa assiiatura dlgltal mais infelizmente-houve uma demora na atualizãção do

sêu certiflcado digital Junto a sefa à'o eÊtado do para, mais a empÍêsa sempre deixou bem'claro

nesse perlodo ae atualizaiáo ão ã.tin"rao que íria "uàptit 
o contrato tendo êm vista que ele Já

ser êncontrava assinado áe forma escritâ e isso era umt garantia que a empresa não iria deixar de

cumprir com sua ourigaçgo iu,,to ao Processo do pregão ie onde êia fo-l ganhadora' quando o oÍicio

foi encaminhado ,unto "" 
ã-ã.iia" 

"mprêsa 
no diâ 25 dê iunho de 2021, imedietame[tê à

empresa ser prêocupol, .; ;;;r..d", que já terla assinad-o o contÍato via êscrite e anêxou ele

novamente no e-mãit para comprovar o compromisso que sêria felto iunto a PreÍêitura e Iogo em

""õriJ" 
iài t ito o â a;sinaturâ viâ digltat, e informando a responsável'

Aêmpresaíênixvemaquidêixãrclaroquenuncafoidesuaintençãotrazernenhumtipode
prejuízo ou trânstorno 

" 
ptããii,t" -unicipat de belterra' â quêm a êmprêsa tem um graDde

-' ;;;it;, ; .rp.."" êstá sempre no intuito de parcerias iunto .os §eus cllentes e se coloca â

\íisposiçáo p"r" qu"lqu". tiP;-;á esclareclmentos' Desde iá egradecêmo5 a compreensão'

Ananindeua 25 de junho de 2421.

a r
c0mnflO r !rml[T[tiÍÀ0 Dl

Iüat riz
Rua Cafó Íitho. 111

Bairt o. Uraint
cEP 68626-200
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Cidade Nri"Ya 5, n" 54'l

Balri't: toqueiro
CNPJ 1 ?10001 e4
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Re: Notificação - lnstauração de procedimento administrativo para apuração de
responsabilidade a

* De bÍe'ro ,rlveld êm 2021 06 2514:59
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@ contrato belterra.pdÍ (-7,6 MB) -

boa tardevenho êlrêvés desse e-mâiljustiíica a empresa que o contraloja se enconlrada assinado conforme segue em anexo. ejá Íoi
encaminhêdo vaiâs vezes via e-rnail, só que ontem que infoamaram ao representante da empresa que lem que ser vra âssinatura eletrônica e o

mesmo fez hoie, a empresa em Íorma alguma quer ou quis preiudicar um órgão tão competente como a este, eslamos no intuito da parceria e de

íâzêr os seíviços da qualô empresa foi ganhadora. dêsde dejá âgíadecemos a compíeensão ê êslamos a disposiÇão da prefeitura. vremos aqui

humildêmente perdidesculpa por qualquer lipo de tíanstorno poíquê essa não e nossa inlenção.

FENrx coMERcro E MÀNurENçÃo DE EeutpÀMENTos LÍDÀ
91 984930107

CNPJ:1 5.375.259/0001 -9/Í

Em sex.,25 dê jun. de 2021 às 14:04, <licitacaoú)bellerra pÀqqút, escreveu

o
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Hostinger contrato assinado digitâl

contrato assinado digital

a Dê breno silveira <íeoix.pgmlo@gmâil.com'

Õ Pâ.4 <licitacao@beltêrra.pa.gov.br>

Datâ 2021-06-2818:02

ElContíato 131 ASS SÉC assinado.pdf(-261 KB)

segue contrato a§sinado digilâlmentê
agradeco desde de ja a compreênsêo

FENIX COMERCIO E MANUTENçÃO DE EOUIPAMENTOS LTDA

91 984930107

CNPJ:1 5.375.259/0001 -94

https://webmail l.hostin geÍ.com.br/?_task=mail&_safc=0&_uid..
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Hostinger Re: Notificação Instauração de procedimento admini h ttps://webmail l.hostinger.com.brl?_task=mail&_safe=0&_uid

Re: Notificação - lnstauração dê procedimênto administrativo para apuração de responsabilidade
Dê

Para

Data

brêno silvêira <Íenix.pgml 0@gmail.com>

<licitacao@bêltêna. pa.gov.br>

2021-0ó-29 09:59 4.1)>
§

bom dia sêgue em anêxo a têsposta do oficio.
FENIX coMERcIo E MANUTENÇÃo DE EQUIPAMENToS LTDA

91 984930107
CNPJ:1 5.375.259/0001 -9,{

Em sex.,25 dejun. de 2021 às 14:04, <lcilêc""ô-"o@bel!elÍ"E,p"a.g_oyb[' êscrêveul

ôt.lo no ooiTiózr. Bette,rà - PA. 25 de Junho de 2021

A

Empresâ FÉNIX 1'IANUTENçÕES, inscrita no CNPJ: 15.375.259/OOO1-94

Assuntor Notificação - Instaurêção de procedimento administrativo paÍa apu.ação de responsâbilidade

Referência: Câso responda este Ofício, inclcâr expressàrnente o PREGÃO ELETRôNIco No 024/2021

PÍezado (a) Senhor (ã),

ViMOS COMUNiCá.IO dA iNStâUTAçãO dE PROCEDIMÊNTO ADI'IINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DÊ RESPONSABI LI DADE, PTOCESSO dE PTEgãO

eletrônico no 02412021, de àcordo com o art. 7ô da Lei ôo 10.520/2002 e art, 87 da Lei no 8.666/93, tendo em vista o contido nos autos do

Processo Adminlstratlvo no 037/2021, peio descumprimento dês obíigaçôes legais editalícias, conforme descrito abêixo:

El ofrcio bê'terra.pdf (-1,2 MB)

. O fornecedor mesmo convocado para assinar o Termo de Contrato medlante meio eletrônico no prazo descrito no edital, quêl'seja

13.3. não asslnou contrato nem justificou de forma êscrita pâra possivel prorrogação de prazo.

Diante do exposto, nos termos da Lei no 8.666/1993 e em atendlmento às disposlções do edital, pêrâ que a sua empresa Possâ exercer os

direttos constitucionals de contrâditór1o e ômplâ defesa, í,{OTIFICAf4OS V Sa parà àpresentàr DEFESA PRÉVIA ESCRITA relativa âos fatos

acima naíÍados em até 05 (ci.co) dias úteis do recebamento clestâ, atrêvés de e-môil, visto quê devicla a atual situação pàndêmlcâ e

medidês de rêstriçôes há temor pelo contato fislco, sob pena de aplicêção das sanções prevlstas nos dispositivos acima citados, podendo

resultar nà àplicação de impedimento de licitàr e contratêr com o I\'lunicípio de Be,terra além de multa.

A defesa escrità poderá ser encaminhadâ pelo endereço eletrônico lie{êsêg(ôbeLtçI@pê-gov-Uf para garantia da sua tempestividadê.

O processo será impulsionado de oficio jndependentemente de apresentôção de Defesa, obedecendo semprê os píincípios dã legêlidade,

finalidade, motivação, razoabilidade, píoporcionalldàde, morálidade, ampla defesa, contrãditóÍlo, segorança jurídica, interesse público ê

efrclênc'a.

Atencrosãmente,

lofl

Samara Lirà Rodriguês

Setor de Licitações e Contrôto

29106/2027 10:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERIcANA, N'45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 0 1.614.1 1210001-03
E-mail: licitacao@belterra.pa.qov.br

Setor de Licitação e Contratos PMB
CoNTRATO N .131/2021 SEMSA

!a
s. ó-/

TERMO DE CONTRATO N'131/2021ICPL
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N'
02412021, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE BELTERRA, POR INTERMÉOIO OA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA FENIX COMERCIO E ÍúANUTENçÃO DE

EQUIPAMENTO6 LTDA

CONTRATANTE: O I/4UNICÍPIO DE BELTERRA-PREFEITURA tV'IUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE atraves do FU NDO MUN ICIPAL DE SAÚ DE, pessoa jurídica de dirêito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o no'1 1.186.410/0001-95, com sede em Belterra, Estado do Pará, CEP:68143-000,
neste ato representâdo pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. José Ocivaldo Silva Feitosa, portador do
RG no 2942185 SSP/PA e do CPF482.190.372-53, em Belterra-PA e do outro lado a CONTRATADA a
empresa FENX COMERCIO E MANUTENçÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA nomê Íantasia: FENX
MANUTENçÔES, inscrita no CNPJ: 15.375.259/0001€4, sediada Rua Caíé Filho, n'111, baino Uraim
Paragominas PaÉ, CEP: 68.626-2o0,Telefone: (91) 98493{107, e<nail: fênk.pgm10@mail.com, neste ato
Íêpresentada por Brêno Ferraz MaÉins dê SiMeira, portadora do RG sob n'02607086201, e do CPF sob no

691.87231244, na presença de testêmunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presentê Contrato,
decorrenrê do Processo PREGÃo ELETRÔNlco N'024t2o21.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente rnstrumento. tem por objeto CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE

AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA, conforme especiflcações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Termo dê Conlrato vincula-se ao Edital do Pregão, identiÍicado no preâmbulo e à propostâ vencedora,
independentemente de transcrição.

'1.3 Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que
poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

I .4 Discriminação do objeto:

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAçÃO DO OBJETO
2.1. O prazo de vigência do contrato contará apartir da data de sua assinatura, 02 de junho de 2021 e

êncerramento em 3l de dezembro de 2021.
2.2. Fornecer os serviços, objeto deste contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o as

especificações técnicas estabetecidas no Termo de Referência, anexo a este instrumênto,
2.3. O local de execusão do objeto da licitação constará na requisição.
2.4. Não será permito a subcontratação parcialou total deste Pregão EletrÔnico;
2.5. Os sêrviços serão recebidos por responsavel fiscal do contrato, queterá, junlamentecom o Requisitanle,
a incumbênciá de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequaÇão dos materiais

entregues;

Item Descriçâo do ltem Und. Qtde
Valor
Unit.

Valor Total

01
Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e produtos de

limpeza em centrais de ar condicionado de 9.000, 12.000 btus.
U nd. aÃ R$ 68,54 Ê$ 2.398,90

02 Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e produtos de

limpeza em cenlrais de ar condicionado de 18.000 btus.
Und R$65,96

R$ 1.649,00

05 Und 20 R$134,45 R$2.689,00

06 lnslalaQáo de central de ar condicionado de 18.000 btus. Und. 20 R$174,95 R$3.499,00

07 Flecar de em cenlral de ar condicionado 9.000 12.000 btus Und HS85,60 R$1.284,00

08 Recarqa de qás em central de ar condicionado 18.000 btus Und. 10 R$84,90 R$ 849,00

09 ServiQo de remoçáo de centrais de ar. Und 10 R$67,90 R$679,00

O Valor Total do Contrato é: R$ í3.047 90 treze mil e uarenta e sete reais e noventa centavos

tc

lnstalacáo de central de ar condicionado de 9.000, 12.000 btus.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA -r,\
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 0'1.614.11210001-03 |
E-mail: licilacao@belterra.oa.oov.br

Sêtor dê Licitação e Contratos PMB
2.5.'1. Aceitos os serviÇos, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
2.5.2. Não aceito o(s) serviço(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a
respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, para que se possa adequar
o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efelivamente se
pretendia adquirir.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor ordinário do presente lnstrumento é de R$ 13.047,90( treze mil ê quarenta e sete reais ê novênta
cenlavos)
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da êxecução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, tíabalhistas, previdenciários, flscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
GLÁUSULA QUARTA - DA DoTAçÁO oRçAMENTÁRIA
4.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária,

previsla no orçamento da secretária e bem como no convenio para o exercício de ?021, na
classificação abaixo:

Ficha:439
Unidade: 020902- Fundo Municipal de Saúde;
Funcional: 10.302.0004.2070.0000 - Manutênção do hospital municipal de Bêlterra-HMB
Cat. Econ. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
Cod. De ap'licação:310 002 Fonte de recurso: 01 00

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1.O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partiÍ do rêcebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correnle indicados pelo

contratado.
5.1.1. Banco: Banpará Agência: no,0005 Conta Corrente: n" 7516843
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota flscâl ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
5.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrlgatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal
(mencionada no art. 29 da Lei n' 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sÍtios eletrônicos
oficiais ou ao SICAF.
5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da lnstrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018
s.4. Havendo erro na apresenlação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeÇa a liquidaÉo da despesa, como, por exemplo, obrigaÇão Íinanceira pendente,

decorrente de penalidadê imposta ou inadimplência, o pagamento Ílcará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas sâneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamênto iniciar-sê-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Conlratante.
s.s. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
5.6. Antes de cada pagamenlo à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrÔnlcos oficiais ou

ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital,
5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de irregularidade da

contratada, será providenciada sua notiÍicação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis,

regularize sua situaÇão ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
s.8. Previamente à emissáo de notâ de empenho e a cada pagamênto, a Administração deverá realizar

consulta ao SICAF para identiÍicaÍ possÍvel suspensão temporária de participaÇão em licitaÇão, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,

observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.
S.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contralantê deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela Íscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser eíetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos
à.r0. Persistindo a irregularidade, a conlratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL OE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N' 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614.1 121000í-03
E-mail: licitacao@belterra.pa.qov.br

Setor de Licitação e Contratos PMB
5.1 1. Havendo a eíetiva execuÇão do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.11.'1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
molivo de economicidade, seguranÇa nacional ou outro de interesse público de alta relevància, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
5.12. Quando do pagamento, será eÍetuada a retenÇão tributária prevista na legislação aplicável.
5.12.1.A Conlratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquelé regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1. Os preços são flxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentaÇão das
pÍopostas.
6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCAJIBGE exclusivamente para

as obrigaçôes iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
6.2. Nos reaiustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deflnitivo.
6.4. Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela legislação êntão em vigor.
6.5. Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substituto, as partes elegeráo novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
ô.ô. O reajuste será realizado por apostilamento
CúUSULA SETIMA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
7.1. Fornêcer os serviços objeto deste contÍato, no prazo de 3o(trinta) dias, de acordo com o as
especiÍicações técnicas estabelecidas no Termo de ReÍerência, anexo a esle instrumento;
7 .2. Preslar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
7.3. Atender imediatamente às reclamações do CONTRATANTE, devendo efetuar correções quando da

constatação de defeitos, imperfêições, alterações ou qualquer irregularidade nos equipamentos fornêcidos:
7.4. Assumir a inteira responsâbilidade técnica ê administrativa, assim como treinamento e instalação do

objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transÍerir a outras empresas a responsabilidade por
falhas e/ou problemas de funcionamento do equipamento;
7.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e paraÍiscais que incidam ou venham a
incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como custo total do írete, transporte e

descarregamento e montagem;
7.6. Utiiizar materiais e equipamentos de primeira qualidade, necessários à perfeita execução dos seliços;
7.7. Responder, quando da execução dos serviços, pelos danos comprovadamente causados diretamente

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, excluídas as hipóteses de caso fôrtuito,

força maior e fato de terceiros, de modo que não haja prejuÍzo dos princípios constitucionais da ampla defesa

e do contraditório, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo

CONTRATANTE;
7.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e demais

obÍigaÇóes sociais resultantes da adjudicação e execuÇão deste contrato;
7.9.- Manter, durante todo o período de vigência contratual, lodas as condições de habilitaÇão exigidas por

ocasião do certame competitivo que deu origem à presente contrataÇão, náo se ter custo adicional para a

SElvlAF com abertura de chamados);
7.10. Será considerado recusa formal da contratada à não entrega do material nos prazos estabelecidos na

línea "a" do item 7. desta cláusula, salvo motivo de força maior ou caso Íortuito, assim reconhecido pela

contratante;
7.11. A Contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações conlratuais nos casos de

negligência de pessoal ou intervenção por parte de etementos não autorizados pela Contratada, exceto por

mo,-tivos resultantes de caso fortuito, definidos no Art. 393, da Lei no. 10.406, de '10 de ianeiro de ?002:
7 .12. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o

item no prazo de setenta e duas horas, contados do recebimento do aviso escrilo enviado por fax, e-mail ou

outro meio hábil.
7.13. Responsabilizar-se pelos vÍcios e danos decorrentes do produlo, de acordo com os artigos.12, 13, 18 e

\
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26, do Código de Defesa do Consumidor.
7.14. O perÍodo de Garantia Técnica deve ser de, no mÍnimo, 06(seis) meses para lodos os equipamentos,
peças e componenles, conforme garantia mÍnima do fabricante.
7.'15. Não serão aceitos equipamento com modulaçóes, ou seja, equipamentos que soÍreram transformações
ou adaptações em suas conÍigurações originais, apenas para atender o edital.
7.16. Deverão ser íornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, êm quaisquer
circunstâncias, o uso de pÍodutos recondicionados, reciclados, enÍim, provenientes de reutilização de material
já empregado;
7.17. Considerando as condiçóes usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, no que trata à tensão
de entrada, serão considerados atendidas poí qualquer valor entre 100 e 127V, inclusive, as exigências de
110 e 115V; analogamente, serão consideradas atendidas por qualquer valor entre 200 e 220V, inclusive, as
exigências de 220V:
7.18. A licitante anematante Íicará obrigada a garantir, após a instalação dos equipamentos: Assistência
Técnica.
7.19. Caso a licitante apresente na proposta comercial, dispositivos, acessórios, softwares além dos que
foram solicitados no edital, os mesmos deverão ser entregues devidamente habilitados, sem nenhum ônus.
7.20. Ficaú a Licitante responsável por vÍcios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos
equipamentos e peças ou defeitos de software/Íirmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as
peças/software/flrmware que se fizerem necessárias sem ônus.
7.21. A Licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, sua documentação lécnica
detalhada de todas as partes/peças, itens, subitens, acessórios e periféricos que cômpõem o objeto de
licitação.
7.22. A licilanle deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de
operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto.da lioitação,
o número de vias do manual de operação correspondente à quantidade definida por item do objeto de Iicitação.
O manual de serviço compreênde: esquemas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de
calibração, lista de equipamentos necessários à manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista
completa de peças, com respectivos códigos, podendo, entretanto, exigir sigilo em Íunção do seu direto à
propriedade industrial ou intelectual.
7.23. A instalação deverá ser Íeita pela licitante vencedora na presença dos técnicos indicado pela Secretaria
de Saúde de Belterra beneficiário desta aquisiÇão, sem ônus. A instalação compreendê: a conferência de
partes e peças, montagem do equipamento, a realizaçáo de testes Ínais, ajustes e calabração que coloquem
o equipamento em completo funcionamento. Deverá ser agendado com a Secretaria, beneÍlciário desta
aquisiÇáo, com antecedência mÍnima de 03 (três) dias úteis, a vinda do técnico para instalação e demonstração
do mesmo,
7.24. O licitante arrematante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários
ao perfeito Íuncionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionálidade).
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE
8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamentê aplicáveis ao objeto deste Termo.
8.2. Responsabilizar-se pela lavralura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas
disposições da Lei n'. 8.666/93 e suas alteraçôes.
8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execuÇão.
8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não hala fato
impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material(is) entregue(s) fora das especificaçôes deste Termo de
Referencia.
8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.
8.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreÉo apresentada com o objeto enlregue.
8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente
ao objeto.
8.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habililação e qualiÍicaÇão exigidas na prestaÇão.

8.10. NotiÍicar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execuçáo do
contrato, Íxando gruzo paÍa sua correÇão.
8.1 1 . Acompanhar, Íiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor
designado para atuar como fiscal do conlrato, que será responsável por comunicações, notiÍicações,
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solicitações, requisrções e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as
ocorrências da relaÇão contratual.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANçÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla deíesa, as penalidades conforme
a seguir:
9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contralo,'deixar
de entregar a documentaÇão exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, flcará impedida de licitar e contralar com a
Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento UniÍcado de
Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contralo e das demais cominações legais
9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n'. 8.666/93, pela inexecuÇão total ou parcial das condições
estabelecidas neste instrumento, a SEMAF podeÍá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaçáo, aplicar, sem prejuÍzo das
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
I Advertênciâ, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicaçÕes aqui constantes; ll Multâ
compensatórla/indenizatória no percentual de 5% (cinco poí cento) calculado sobre o valor contratado;,
lll Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a SEMAF, pelo prazo

de até 2 (dois) anos; e
lV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinanles da punição ou até que seja promovida a reabilitaqão peranle a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a AdministraÇão pelos
pre.fuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterioÍ.
9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento

equivalente, por dia de atraso, Iimitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensalória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMAF, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respecliva notificação.
9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do
pagamento posterior a ser eÍetuado pela SEMAF ou cobrada judicialmente.
9.7. Alem das penalldades citadas, a empresa ficará sujêita, ainda, no que couber, às demais penalidades

referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente lnstrumento poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da AdministraÇão, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll e XVlll do

art. 78, da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo,

desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) Judicialmente, nos termos da Lei.
Parágrafo Único - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua

intenÇão à outra, por escrito.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÓES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
'11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação Íinanceira;
11.1.2. lnlerromper a execuÇão contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAçÃO E CASOS OMISSOS
12.1. O presente lnstrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei no 10.52012002, pelo Decreto no

5.450/2005, Decreto no 10.02412019 e, subsidiariamente, pela Lei n0 8.66ô/1993 e suas alterações.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO
13.'1. A publicação resumida deste Contrato no Diário OÍicialdos Municipios do estado do Pará, que é condiçáo

indispensável [ara sua eícácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do

artigo 61 de Lei no 8.666/93.
CLÃUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAçÃO
14.1.A Ílscalização e acompanhamento da execuÇáo do Contrato serão realizados por Fiscal do conlrato
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designado atraves de portaria, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei

8.6ô6/93, cabendo dentre outros:
a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
bi Supervisionar a'execução do objeto, garantindo que todas as providências Sejam tomadas para

regularização das falhas ou defeitos observados;
c)-Levar áo conhecimento da autoridade competente quâtquer irregularidade fora de.sua competência:

di Soticitar à CoNTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,

tómpestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos

do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de

providências:
ãl Acompanhar a execução do objeto, ateslar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências

de ind isponibilidade;
f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas

aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

!i O acompannamento e a fiscalização acima não excluúão a responsabilidade da CONTRATADA, flcando

óita responsável pelos danos causadós diretamente à AdministraÇão ou a lerceiros,.decorrentes.de suâ culpa

ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária' inclusive

perante lerceiros,'por quaisquer irregularidades ou danos na execuÇão do serviÇo coxtratado

Ii ns o"t"rrinâções e as'solicitaçães formuladas pelos Íepresentantes do CONTRATANTE, encarregados

dâ Íiscalização do óontrato, deverão ser prontamente atendidas pela CoNTRATADA, ou nesta impossibilidade,

justiflcadas por escrito.
iy e"r" a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e Íiscalização, obseryarão se a

CONTRATADA cumpriu todos os iermos conslantes áo Edital e seus anexos, bem como de todas as condições

imDostas no instrumento contratual.

li '-í r"ãã0" áà úrni"ipio e aos fiscais designados, êxercer poder de mando sobre os empregados da

óONfRnfnOR, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

k) Durant,e a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela

Administração do Conlratante, para representá-lo sempre que for necessário'

Cr-Àusur-À DEcTMA eutNrA - Do dARANTIA TÉcNlcA
15.1.1. O pruzo de garantia inicia-se a contar do recebimento deínitivo, com observância dos seguintes

requisitos:
a) reparar ou substituir peças que acusem defeito de fabricação ou funcionamento;.e.

bi manter assistência técnlca às peças de reposição, após a descontinuidade de fabricação.

ãj as Oisposições acima poderão sei feitas diietamente pela CONTRATADA ou pela garantia do fabricante,

conforme o caso.
15.2. Durante o prazo de garantia, quer dos serviços, quer dos equipamentos e peças utilizadas' a

Côúfnnrnon obriga-se a aãotar medidas corretivas necessárias, ou a substituição dos-mesmos' contra

J"i"itos, .a, tun"ioiamento, víãús eláu improprieoaoes, às suas expensas, s9T ônrl.s para CoNTRATANTE'

àusignando p"ra tanto profissionat habilitado e experiente no prazo de 1o (dez) dias úteis, contado do primeiro

áàúit srU"Lqr"nte àquete do recebimento da notificação expedida pelo CONTRATANTE, que poderá ser

feita por correio eletrônico.
l5.3.ACoNTRATADAdeverá,obrigatoriamente,enlregaroTermodeGarantianoatodeconclusãoda
entrega dos serviços.
15.4. Todo serviÇo entregue em substituição àquele defeituoso terá sua garantia contada a partir da data do

novo recebimento àefinitivo, ocorrendo o mesmo para 
-oS serviços e peças ulilizadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
tat.- ói ."rlço. de assistênôia técnica para os materiais/bens fornecidos deverão ser prestados por técnicos

ci"O"rã,"0o" e pagos peta COúinÀiÁOn e/ou FABRICANTE, correndo pro sua conta e responsabilidade o

deslocamento desÀes técnicos aos locais onde estiverem os materiais

i62. Curo o" 
""rviços 

de assistência não possam ser executados nas dependências da CONTRATANTE, os

materiais deverão ser removiOÀs para oficinas da CONTRATADA, mediante justificativa devidamente aceita

pela SEMAF, correndo por conta áa CONTRATADA todos os cuslos e despesas incidenles 
-

16.3. A CONTRATADA deveà piestar os serviços de assistência técnica durante o perÍodo da garantia,

considerando os prazos abaixo relacionados.
16.3.1. atender as solicitações para conserto em pr-azo nãosupe ot a 24H (vinte e quatro horas); e

16.3.2. corrigir os defeitos encontrados em prazo não superior a 48H (quarenta e oito horas)'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DO FORO
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17.1 Fica eleito o Íoro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presentê inslrumento,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três)'vias
de igual teor, juntamenle com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.
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