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CONTRATO Nº 2021.007.01 PMR-PE-SRP 

 

Pregão Eletrônico Nº 007/2021 PMR-PE-SRP 

Processo Nº. 007/2021 PMR-PE-SRP 
 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A 
SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
RURÓPOLIS, E A EMPRESA MARCOS A 
FORTUNA EIRELI. 

 
 
 

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, com CNPJ/MF. N° 12.352.501/0001-16, com sede na Rua Dez de Maio, nº. 125, CEP: 
68.165-00, Centro, neste município de Rurópolis/Pa. Neste ato representado por sua Titular, Secretaria 
Municipal, Sra. FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO brasileira, casada, portadora do CPF 
Nº. 713.077.292-15 C. I. Nº. 3376369 PC/PA, residente e domiciliado neste município, RURÓPOLIS,  
doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA MARCOS A FORTUNA EIRELI inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº29.357.013/0001-02, sediado na Av. Brasil 613, centro CEP: 68.165-000, em 
RURÓPOLIS/PA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARCOS 
ANTONIO FORTUNA, portador da Carteira de Identidade nº 2271977-6, expedida pela  SSP/MT, e CPF 
nº 043.763.101-07, tendo em vista o que consta em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº. 007/2021PMR-PE-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para entrega dos bens descritos na 
Cláusula primeira deste Termo, a serem entregues parceladamente, objeto do Processo Licitatório 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 007/2021PMR-PE-SRP, autorizado mediante Termo de Homologação 
constante nos autos do referido processo, mediante os termos e condições a seguir: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 
 
1.2. Discriminação do objeto: 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MGBps UNIDADE. QUANT. V. UNIT. R$ V.TOTAL R$ 

01 

PONTO DE ACESSO A INTERNET 
NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE ESTRELA DO NORTE) 
(COMUNIDADE PIÇARREIRA) COM 
MANUTENSÃO DE REDE 
INTERNA, AUXÍLIO AO TÉCNICO 

5 MES 12 784,55 9.414,60 
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DA UNIDADE E MATERIAL 
INCLUSO. 5 Mbps 

02 

PONTO DE ACESSO A INTERNET 
NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE LORECI) (COMUNIDADE 
AGUA AZUL KM 85) COM 
MANUTENSÃO DE REDE 
INTERNA, AUXÍLIO AO TÉCNICO 
DA UNIDADE E MATERIAL 
INCLUSO. 5 Mbps 

5   784,55 9.414,60 

03 

PONTO DE ACESSO A INTERNET NA UBS 

(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ) 

(COMUNIDADE SÃO JOSÉ KM 75) COM 

MANUTENSÃO DE REDE INTERNA, 

AUXÍLIO AO TÉCNICO DA UNIDADE E 

MATERIAL INCLUSO. 5 Mbps 

5 
  

784,55 9.414,60 

04 

PONTO DE ACESSO A INTERNET NO 

CIPCOVID ZONA RURAL DIVINÓPOLIS 

KM 70 (CENTRO INTEGRADO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19) 

COM MANUTENSÃO DE REDE INTERNA, 

AUXÍLIO AO TÉCNICO DA UNIDADE E 

MATERIAL INCLUSO. 5 Mbps 

5 
  

784,55 9.414,60 

05 

PONTO DE ACESSO A INTERNET NA UBS 

(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DIVINÓPOLIS) (COMUNIDADE 

DIVINÓPOLIS KM 70), COM 

MANUTENSÃO DE REDE INTERNA, 

AUXÍLIO AO TÉCNICO DA UNIDADE E 

MATERIAL INCLUSO. 10 Mbps 

10 
  

1.569,30 18.831,60 

  
   

TOTAL 56.490,00 

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O Contrato tem a vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado a 

partir da data de sua assinatura em 10 de Março de 2021 extinguindo-se em 10/03/2022 de acordo 
com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, prorrogável na forma 
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.2.1. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição 
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 56.490,00 (cinquenta e seis  mil, quatrocentos e 
noventa reais). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS, para o exercício de 
2021. 
 
Exercício: 2021 

10 122 0005 2.263 – AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. 
10 301 0004 2.065 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
10 301 0004 2.073 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROGRAMA MAC  
10 301 0004 2.067 – MANUTENÇÃO DAS UBS/PROGRAMA S DA FAMILIA/MANTER OS 
PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA.  
10 301 0004 2.068 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS-
PACS. 
10 301 0004 2.080 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
10 301 0004 2.081 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
10 301 0004 2.071 –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO DO SUS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.39.00-OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
 
4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária vigente. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1.   O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta de 
titularidade da empresa contratada, que, deverá ser apresentada na sessão pública do processo 
licitatório, ou posteriormente antes da contratação. 

5.2. Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, conforme mencionado 
no edital, esta ausência não implicará na desclassificação da licitante. 

5.3. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o 
pagamento. 
 
5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 
nota fiscal apresentada. 
 
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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. 
 
5.6. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias, haja vista que a 
entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal 
e Órgãos participantes. 
 
5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
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pagamento. 
 
5.8. Antes de cada pagamento à contratada obrigada a apresentar as certidões: Federal, Estadual, 
Municipal e Trabalhista, para confirmar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
 
5.9. Constatando-se, junto a licitante, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
 
5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 
 
5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada que não comprove sua regularidade através das 
Certidões: Federal, Estadual, Municipal, CRF-FGTS e Trabalhista. 
 
5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
5.14. A Contratada 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 
aquele 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. 
 
5.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 22 VP = Valor da 
parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I ( 6 / 100 )   I = 0,00016438 
I = (TX) 
=     365TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
5.16. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ, com validade de 
um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo 
certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou 
representante(s) da(s) Empresa(s). 
 
5.17. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável 
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poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 
 
5.18. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas no Termo de Referência – Anexo I 
e Minuta do Contrato – Anexo II, ambos deste Edital. 
 
5.19. O pagamento será efetuado em conta bancaria da empresa fornecedora dos serviços, identificada 
abaixo: 
 
RAZÃO SOCIAL: MARCOS A FORTUNA EIRELI 
CNPJ: 29.357.013/0001-02 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: BANCO DA AMAZÔNIA-003 
AGÊNCIA: 075 
CONTA CORRENTE: 71103-5 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei. 
 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas;  

6.3. 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 IPCA – Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exclusivamente para 
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar  

6.6.  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

6.7.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1. Os serviços deverão ser entregues conforme descrição no termo de referencia. 
 
7.2. Todos os serviços fornecidos deverão ser de primeira qualidade, 100% novos e de primeiro uso, 
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sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e se exigido em 
legislação, estarem de acordo com as normas vigentes. 
 
7.3. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 03 (dias) dias, ininterruptos, a contar da data de 
recebimento do pedido. Os serviços deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses. Serviços que 
apresentem algum tipo de desconformidade deverão ser substituídos em até 03 (três) dias sem 
quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rurópolis.  
 
7.4. A contratada responderá por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do 
pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato. Responderá, civil e penalmente, por quaisquer 
danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, 
em razão de acidente de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de 
quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e armazenamento de material.  
 
7.5. A contratada irá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 
 
8. INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO 
8.1  Para implantação, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, um cronograma de instalação dos serviços, de 

comum acordo com o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação; 

8.2  A solicitação de instalação, remanejamento, cancelamento será feita mediante solicitação formal; 

8.3  A CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura do seu respectivo contrato, para ativação do link; 

8.4  No caso do uso de tecnologias que necessitem de um prazo maior, a CONTRATADA em 

questão deverá fornecer justificativa por escrito ao Departamento de Informática da Secretaria Municipal 

de Educação, para aprovação; 

8.5  O Departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar 

remanejamentos após a instalação de qualquer Link de acesso, condicionadas a um estudo de 

viabilidade realizada pela CONTRATADA; 

8.6  Caso a CONTRATADA, após efetuar o estudo de viabilidade de instalação no novo endereço 

solicitado, conclua que não há condições técnicas para a nova instalação de acordo com as exigências 

técnicas da tecnologia e prazos estabelecidos, deve então comunicar este fato a Secretaria de 

Educação, com relatório comprovando a inviabilidade alegada. A Secretaria de Educação, diante de tal 

fato, estará desobrigada de manter o serviço de fornecimento link de acesso. 

8.7 As empresas fornecedoras dos links deverão disponibilizar software de monitoramento de 

atividades dos links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas: 

a) Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado; 
b) Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada); 
c) Monitoramento de status de link; 
d) Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar); 
e) Monitoramento de tempo de atividade e ou tempo de queda; 
f) Geração de relatórios com diversos níveis de granularidade; 
g) Disponibilização de acesso para usuário da Prefeitura, com permissão para acessar e visualizar o 
status do link em tempo real; 
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h) Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo) 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada obriga-se a: 
a) Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com sua proposta e com as normas e 
condições previstas no edital de origem e seus anexos, respondendo civil e criminalmente pelas 
consequências de sua inobservância total ou parcial; 
b) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, os 
requisitos de habilitação exigidos no edital de origem; 
c) Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE; 
d) Manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a 
terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e prepostos, a tê-las sob sua 
guarda; 
e) Comunicar, em tempo hábil, os eventuais obstáculos ao ritmo ou qualidade dos trabalhos contratados, 
para que não seja interrompida sua regular execução; 
f) Dispor de permissão ao livre acesso para fiscalização, realizada pelo CONTRATANTE ou pessoa por 
ela designada e disponibilizar informações dados quando solicitado; 
g) Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, durante toda sua vigência do contrato; 
h) Fornecer informações com dados sobre a estrutura dos bancos de dados para importação pelos 
softwares internos da Administração Pública, ou de CONTRATADA que suceda na prestação do serviço, 
de forma a garantir a continuidade do serviço; 
h.1) As informações (backup) devem ser entregues até o décimo dia de cada mês em meio que permita a 
‘restauração’ das informações pelos técnicos da prefeitura; 
h.2) Havendo requisição escrita de informações pela Administração Pública Contratante, a 
CONTRATADA deverá disponibilizá-la em até 48h (quarenta e oito horas); 
i) Disponibilizar a final da contratação todos os dados que são utilizados nos bancos de dados, 
reconhecendo como de exclusiva propriedade da CONTRATANTE. 
j) Realizar reunião entre os seus técnicos e os servidores Municipais, com a finalidade de esclarecer 
possíveis dúvidas e/ou interpretações, para execução do contrato; 
k) Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou os dele 
resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE; 
l) Designar responsável para assuntos administrativos pertinentes à execução do Contrato; 
m) A CONTRATADA se obriga a disponibilizar, quando solicitado e/ou ao final do contrato, todas as 
informações e demais dados, inseridos no sistema, sem qualquer custo ou despesas, reconhecendo que 
os dados e informações são de exclusiva propriedade da CONTRATANTE. 
n) Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta Administração, a 
CONTRATADA fornecedora do sistema deverá garantir o direito de acesso à consulta e impressão dos 
Livros Fiscais Eletrônicos escriturados e dos documentos de arrecadação gerados, permitir acesso aos 
canais de comunicação para dirimir dúvidas relativas ao período escriturado, disponibilizar todos os 
diálogos efetuados entre os atendentes e as CONTRATADAs que utilizaram os canais de comunicação 
buscando esclarecimentos quanto a operacionalização do sistema durante a vigência do contrato. Esta 
garantia deverá ser igual ao período em que vigorou o contrato; 
o) A CONTRATADA reconhece que os dados serão tidos como recebidos, após a confirmação da 
autenticidadedeste pela CONTRATANTE; 
p) Manterem Rurópolis ou na região Oeste do Pará, no ato da assinatura do contrato, 
escritórioousucursal com a disponibilização de no mínimo 2 (dois) profissionais com capacidade técnica 
comprovada (analista de sistema e programador) para atendimento e suporte no sistema e 
gerenciamento, com os quais serão estabelecidos todos os contatos referentes à sua execução; 
q) A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante; 
r) A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente 
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aplicável ao objeto deste Termo de Referência/Contrato; 
s) A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 
Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do contrato, isentando a Contratante de 
todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de 
atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na 
execução do objeto; 
t) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto do contrato 
qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da Contratada; 
u) A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de 
Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 
acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A 
inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante à responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 
v) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 
w) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da Contratante; 
x) Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 
y) Cumprir as instruções de atendimento do objeto contrato estabelecidos pela Contratante.  
z) Manter suporte online aos contribuintes, com disponibilização de serviço de ligação gratuita tipo 0800, 
Chat e número exclusivo para suporte em whatsapp.. 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A Contratante obriga-se a: 
a) Disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos necessários à 
perfeita execução dos serviços; 
b) Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, relações, 
listagens, cópias de legislação e dos documentos necessários para a execução dos serviços pelo 
contratado, bem como designar funcionários municipais e o local apropriado, dentro das suas instalações 
para a execução dos trabalhos; 
c) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar 
fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de 
procedimentos, as quais a mesma possuirá no prazo mínimo necessário; 
d) Notificar à Contratada qualquer irregularidade encontrada na execução do Contrato; 
e) Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas; 
f) Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha acesso; 
g) Designar um servidor municipal como Gestor do Contrato no Município que terá como função principal 
o acompanhamento da execução do contrato; 
h) Dar como recebido após verificação da autenticidade os dados entregues pela CONTRATADA, 
usados no seu sistema, considerando que estes são de propriedade da CONTRATANTE; 
i) Fornecer os atestados de capacidade técnica quando solicitados; 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão Eletrônico 
n°. 007/2021PMR-PE-SRP. 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis.  
12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
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original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa.  
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso:  
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
12.5.3. Indenizações e multas. 
13. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
13.1 - Aceite da instalação  
13.1.1  O aceite do link de acessos deverá ser realizado na presença do técnico da CONTRATADA, nos 

locais onde forem instalados os serviços.   

13.1.2  Quando houver solicitação de mudança de endereço do acesso fornecido, ou mudança de local 

no mesmo endereço, adotar-se-á o mesmo procedimento do aceite da instalação inicial.  

13.2 - Aceite do serviço mensal  
13.2.1  O serviço mensal, que corresponde ao fornecimento dos acessos solicitados, deve ter sua fatura 

atestada pelo Técnico do Contrato.  

13.2.2  O atesto do Técnico do Contrato a cada mês servirá como “Aceite de Serviço Mensal”.  

13.2.3  O não pagamento das faturas devido pendência da contratada importará em prorrogação da 

fatura sem ônus para a Administração Municipal.  

13.2.4 Não serão devidos os valores de serviço mensal de Link de acesso não ativados ou cancelados. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
 
14.1. É vedado à CONTRATADA:  
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;  
14.1.3. É vedada a SUBCONTRATAÇÃO parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
16.1. É eleito o Foro da Foro da cidade de Rurópolis/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 
2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 
Rurópolis (PA), 10 de Março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FERNANDA JACQUELINE T. CARDOSO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ (MF) 12.352.501/0001-16 

CONTRATANTE 

 MARCOS ANTONIO FORTUNA 
CPF Nº 043.763.101-07 

MARCOS A FORTUNA EIRELI 
CNPJ (MF) 29.357.013/0001-02 

CANTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 – Nome:________________________________ 
 
CPF: _____/____/____/___ 
 
RG:___________________ 
 
 
 
 
2 – Nome:________________________________ 
 
CPF: _____/____/____/___ 
 
RG:___________________ 
 
RG:___________________ 
 

mailto:licitacao-pmr@hotmail.com

		2021-03-10T14:14:15-0300
	MARCOS A FORTURNA EIRELI:29357013000102


		2021-03-10T14:05:27-0300
	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO:71307729215


		2021-03-10T13:15:05-0300
	JOSELINO PADILHA:58757414220




