
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20220210       

CONTRATANTE:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
TV RITA DE CÁSSIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.566.342/0001-52, representado pelo Sr. GILBERTO 
BIANOR DOS SANTOS PAIVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,  portador do CPF nº 138.610.342-04, 
residente na TRAVESSA RITA DE CASSIA, 111, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000.

CONTRATADO: F.M.SILVA DOS SANTOS COMÉRCIO EIRELI-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 
33.389.117/0001-68, estabelecida à AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 117B, NOVO 
PANORAMA, Anapu-PA, CEP 68365-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. FRANCISCO MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS, residente na Rua 02, número 10, Novo 
Panorama, Anapu-PA, CEP 68365-000, portador do CPF 922.841.402-20.

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 
qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Pregão Eletrônico nº022/2022 pactuar o presente 
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE TABLET PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA E-SUS  
DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

115943  TABLET                                                UNIDADE               120,00         1.177,050       141.246,00
        com sistema operacional   Android   com   as  seguintes

        especificações: UNIDADE DE  PROCESSAMENTO:  Processador
        com clock mínimo  de  1,3  GHz  com  no  mínimo  quatro

        núcleos e 2M  L2  cache                                
         Capaz de executar arquivos de                         
        áudio e vídeo                                          

          As funções de decodificação de áudio e               
        vídeo devem ser   aceleradas   por   hardware.  Possuir

        decodificação por hardware para pelo menos os seguintes
        formatos: H263, H264   e   MPEG4.   Obter   índice   de

        desempenho igual ou    superior   a   130   pontos   no
        ?Perfor-mance test? e  80  pontos  no ?UX test? ? ?User

        Experience? medido pelo  software  MobileXPRT  2013  da
        Principle Technologies                                 

         http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mob   
         ilexprt/ obtido através  da  execução  da  opção  ?All

        Tests?, obedecendo a  seguinte procedimento: Instalar o
        software MobileXPRT a    partir    do    Google   Play,

        Desconectar o Tablet   do   carregador   para  execução
        somente na bateria, Reiniciar o Tablet, Clicar no ícone
        ?MobileXPRT? e selecionar  ?All  Tests?. MEMÓRIA RAM b:

        Mínimo de 3  GB (três gigabyte) de baixo consumo (DDR3L
        1066MHz)                                               

         TELA: Tela   colorida   e   construída   com          
        tecnologia LCD ou  LED,  com  retro  iluminação  e  com

        tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto
        um) polegadas                                          

         Multitoque   de   no  mínimo  5  pontos               
        (capacitiva)                                           

         Possuir contraste   mínimo   de  300:1                
                                                               

        Resolução mínima: 1280x800.  ARMAZENAMENTO:  Interno do
        tipo flash/e MMC                                       

          mais  específica e maior qualidade,                  
        Capacidade mínima de  16  GB  (dezesseis  gigabytes) de
        armazenamento interno, Possuir   Slot  para  cartão  de

        memória padrão MicroSD  para  expansão do armazenamento
        interno, compatível com  cartões de até 64 GB (sessenta

        e quatro gigabytes).  CONECTIVIDADE:  Wi-Fi padrão IEEE
        802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento       

        Modem                                                  
        interno com suporte a redes 4G, 3G (no mínimo dual-band
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        2100MHz e 850MHz)   e  2G  (quad-band  850MHz,  900MHz,

        1.800MHz e 1.900MHz)  habilitado para funcionamento nas
        frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel,

        desbloqueado para todas   as   operadoras              
           Bluetooth                                           

        versão 4.0 ou    superior,   integrado   (interno)   ao
        equipamento                                            

         Sistema de  GPS  integrado  (interno) com             
        antena interna. INTERFACES:  Microfone  e  alto-falante

        integrados ao gabinete                                 
          Saída  para  fone  de ouvidos                        

        para conector padrão  P2  de  3,5  mm  e  com 03 (três)
        pontos de contato  (terra,  áudio direito e esquerdo)  

                                                               
        Porta micro-USB padrão  2.0                            
         Permitir conexão de vídeo                             

        externo através de   porta   micro/mini  HDMI          
          CÂMERA                                               

        FRONTAL E TRASEIRA:  Integrada  ao equipamento         
         Câmera                                                

        traseira com resolução   mínima   de   05   MP   (cinco
        megapixels possuir ajuste  de  foco  automático  e zoom

        digital                                                
         Câmera frontal  com  resolução  mínima 1.2 MP         

        (um ponto dois  megapixels)                            
          Ambas  as  câmeras devem                             

        permitir filmar e   tirar  fotos.  BATERIA:  Interna  e
        recarregável                                           

         Lítio-ion ou  polímero  de  lítio                     
         Vida                                                  
        útil: pelo menos  250  (duzentos e cinquenta) ciclos de

        carga/descarga com capacidade  de  carga igual a 80% da
        original ao final  deste  tempo                        

          Capacidade mínima da                                 
        bateria: 6000 mA/h  (seis mil miliamperes hora)        

         Tempo                                                 
        de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o

        Tablet seja utilizado   enquanto   a   bateria  estiver
        carregando                                             

         Possuir pelos     menos    os    seguintes            
        mecanismos de segurança:  Circuito  para  interromper a

        conexão da bateria   em   casos   de   sobrecorrente  e
        sobrecar-ga                                            

         Com carregador  conectado  à  energia,  o             
        tablet deve poder  ser deixado conectado ao carregador,
        mesmo após a  carga  total  da  bateria,  sem riscos de

        sobreaquecimento ou de    acidentes    decorrentes   de
        sobrecarga. GABINETE: O  gabinete não poderá apresentar

        saliências, pontas ou  estruturas  externas perfurantes
        ou cortantes                                           

         Deve  possuir  teclas  para  controle de              
        volume do som                                          

           Peso   máximo  com  bateria  de  760g               
        (setecentos e sessenta  gramas).  Deve possuir proteção

        contra água e  poeira  de  acordo  com  a classificação
        IP52                                                   

         FUNCIONALIDADES: Possuir          acelerômetro        
                                                               

        Funcionar como ?USB   Mass  Storage?                   
          Sensor  de  luz                                      
        ambiente com capacidade   para   ajuste  automático  do

        brilho da tela                                         
          Permitir  a  mudança da orientação da                

        tela e o  bloqueio  da  posição                        
          Recursos  de  vídeo:                                 

        Gravação com resolução  de  pelo  menos  640x480.  Esta
        exigência somente se   aplica   à   Câmera   traseira  

                                                               
        Formatos mínimos de  reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.

        SISTEMA OPERACIONAL Sistema  Operacional:  Android  4.4
        português ou versão  superior  em português            

         Suporte a                                             
        configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve

        ser integrado à  aplicação  de configuração de rede sem
        fio e sem  a  necessidade  de  aplicativos ou softwares
        extras                                                 

         Aplicações: agenda   calendário,  relógio  com        
        horário mundial, alarme,    calculadora,   cronômetro  

                                                               
        Permitir a decodificação   dos  seguintes  formatos  de

        arquivos: mp3                                          
         3gp  (AMR,  AAC,  H263, H264 e MPEG4)                 

                                                               
        mp4 (AAC e  H264)                                      

          ogg  (Vorbis  áudio)                                 
          wav (PCM).                                           

        SEGURANÇA: Permitir a    implementação    de    solução
        anti-robo, sem custos  adicionais                      

         Usar tecnologia TPM                                   
        (Trusted Platforn Module)                              
          Permitir  a  implementação                           

        antimalware sem custos adicionais.                     

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      141.246,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no de pregão eletronico - Lei 8.666/93, de 21de junho de 1993, 10.520/ e suas 
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posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual;
3.2. Atender, com a diligência possível, as determinações do Fiscal do Contrato, adotando todas as providências 
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
3.3. Entregar em até dois dias, o objeto desse contrato em perfeitas condiçoes, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, após recebimento da ordem de 
fornecimento. 
3.3.1 Substituir o objeto no prazo de um dia, caso não seja aceito por incompatibilidade com o proposto.
3.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é 
atender prontamente;
3.5. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3.6. Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.7. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
3.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato;
3.9. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e sup  ressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
3.11  cabe a contratada providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela Prefeitura Municipal de 
PLACAS, quanto à execução dos serviços contratados;
3.12 Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação juntos aos órgãos públicos;
3.13 cabe a contratada substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
defeitos ou incorreções;

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.
4.5. A fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado  e fiscalizado por servidor  designada pelo (a) 
GESTOR (A) DO CONTRATO , cabendo a ele:
a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação.
b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento do fornecimento.
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA .
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial aplicação 
de sanções ou revisão do contrato.
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e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua 
relativa às obrigações contratuais.
f) Realizar vistoria através do fiscal para verificação se do estado do bem entregue, para que ao fim da contratação o 
bem seja devolvido ao contratante sem que o deixe no prejuízo. Essa vistoria fica sob responsabilidade do fiscal do 
contrato e em sua posse.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 25 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar  tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes:
penalidades:
Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 
contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma 
das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par  a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 141.246,00 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis 
reais),  a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, 
na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.
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CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2022 Atividade 1315.103010200.2.021 Manuten cao dos Postos de Saude , Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 141.246,00
9.2 ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos 
orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA DO PRODUTO
11.1 A Contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo de até 5 (cinco) dias da data da 
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado. E deverá disponibilizar o veiculo no pátio da Sec. Mun. de
Infraestrutura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de diri  mir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme.

 PLACAS - PA, 25 de Agosto de 2022

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ(MF)  12.566.342/0001-52

    CONTRATANTE

    F.M.SILVA DOS SANTOS COMÉRCIO EIRELI-ME
    CNPJ 33.389.117/0001-68

    CONTRATADO(A)
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