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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-00035-FMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00911006/21/ 

 
 

CONTRATO Nº 20210439 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ORTOMEDICA 

DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 

CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Ceara, 42, 
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.415.068/0001-58, representado pelo(a) Sr.(a) LUIS LIMA DE ARAUJO, 
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE,  portador do CPF nº 534.261.185-72, residente na RUA SANTA 
TERESINHA, Nº864,  e de outro lado a firma ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 14.229.621/0001-56, estabelecida à Av. Nagib 
Mutran, nº448, Quadra 19 Lote 02 B, Bom Planalto, Marabá-PA, CEP 68501-570, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, 
residente na Av. Brasil, nº 351-A, Liberdade, Marabá-PA, CEP 68501-120, portador do(a) CPF 668.119.962-
34, tem entre si e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes da Licitação 
9/2021-00035 FMS e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE E 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada CONTRATADA, celebram 
o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2021-
00035 FMS. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO 
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 9/2021-00035-FMS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00911006/21/, devidamente homologada  
pelo (a)  Senhor (a)  LUIS LIMA DE ARAUJO,   Gestor/Ordenador  de  Despesas  do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s)  
Proposta(s)  de Preço(s)  do(s) licitante(s) vencedor(es), agora  CONTRATADA(S),  conforme prescreve o 
inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO 
2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, as quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
3.1. CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E 
VENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA 
Nº11415.068000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
PRECIPUAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I DO EDITAL. 
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ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

174548  LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI   UNIDADE                 1,00         1.350,000         1.350,00 

        TIPO: Fibra ótica,  ILUMINAÇÃO:  Led, Nº DE LÂMINAS: 06 

        lâminas rígidas.                                        

174601  CADEIRA. - Marca.: EURO PLASTICOSLTDA                UNIDADE                 4,00           100,000           400,00 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  Aço/ferro  pintado, BRAÇOS: não 

        possui, REGULAGEM DE  ALTURA: não possui, RODÍZIOS: não 

        possui e ASSENTO E ENCOSTO: Polipropileno               

174638  SUPORTE DE HAMPER - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE       UNIDADE                 3,00           390,000         1.170,00 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço inoxidável;                  

175493  DETECTOR FETAL - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI         UNIDADE                 2,00           320,000           640,00 

        TIPO: portátil, TECNOLOGIA: Digital e DISPLAY: possui.  

187392  ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - Marca.: ACCUMED PRODUTOS M  UNIDADE                 4,00            70,000           280,00 

                                                                

        TIPO: Analógico, Material de Confecção da Braçadeira:   

        NYLON.                                                  

189617  MESA PARA COMPUTADOR - Marca.: PERMOBILI INDUSTRIA    UNIDADE                 1,00           417,280           417,28 

        em aço com suporte para CPU e impressora sem gavetas    

220912  ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL - Marca.: COMÉR  UNIDADE                 1,00         1.790,000         1.790,00 

        CIO DEMATERIAI                                         

        SUPORTE COM RODÍZIOS:  possui,  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA: 

        possui, FRASCO: Termoplástico/vidro    e    FLUXO    DE 

        ASPIRAÇÃO: de 31 a 49 LPM.                              

220924  BERÇO PARA RECEM NASCIDO - Marca.: OLIDEF CZ IND COM  UNIDADE                 2,00           600,000         1.200,00 

        RODÍZIOS: possui, CUNA: Acrílico e ESTRUTURA: Aço/ferro 

        pintado.                                                

220971  IMPRESSORA LASER (COMUM) - Marca.: XEROX COMÉRCIO IN  UNIDADE                 1,00         1.970,000         1.970,00 

        Especificação mínima: Que  esteja  em linha de produção 

        pelo fabricante; impressora  laser  com  padrão  de cor 

        monocromático; resolução mínima   de   1200x1200   DPI; 

        velocidade de 35   páginas  por  minuto  PPM;  suportar 

        tamanho de papel  A5, A4, carta e ofício; capacidade de 

        entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas, 

        interface USB; permitir  compartilhamento  por  meio  e 

        rede 10/100/100 ethernet  e WIFI 802.11 b/g/n; suportar 

        frente e verso  automático;  o produto deverá ser novo, 

        sem uso, reforma  ou  recondicionamento  garantia de 12 

        meses                                                   

220994  MESA GINECOLOGICA - Marca.: SALUTEM COMERCIO DE       UNIDADE                 1,00           720,000           720,00 

        Ambiente de utilização:  Sala  de  Exames e Admissão de 

        Parturientes.Material de confecção:    Aço   ou   ferro 

        pintado;                                                

        Gabinete com portas e gavetas: Não possui               

272521  MESA DE CABECEIRA - Marca.: RPM DO BRASIL LTDA        UNIDADE                 2,00           300,000           600,00 

        PORTAS: possui, GAVETA: possui e MATERIAL DE CONFECÇÃO: 

        MDP/MDF/aço carbono.                                    

272524  POLTRONA HOSPITALAR - Marca.: SANTA LUZIA MOVEISH    UNIDADE                 2,00           720,000         1.440,00 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  aço/ferro  pintado,  ASSENTO  E 

        ENCOSTO: Estofado Courvin,                              

        CAPACIDADE:  Até  120  kg e                             

        RECLINAÇÃO: Acionamento manual.                         

284281  OXIMETRO DE PULSO. - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI     UNIDADE                 3,00           912,000         2.736,00 

        Ambiente de utilização:  Área  Coletiva  de  Tratamento 

        Intermediário Neonatal Convencional.   Características: 

        Portátil (de Mão) Com 1 Sensor.                         

284283  SUPORTE DE SORO. - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE        UNIDADE                 3,00           244,000           732,00 

        Ambiente de utilização:           Quarto           para 

        Pré-parto/Parto/Pós-parto, características              

         TIPO:                                                  

        Pedestal e MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.       

310556  CARDIOTOCÓGRAFO - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI        UNIDADE                 1,00        10.500,000        10.500,00 

        Configurações: Portátil, com    impressora,    gestação 

        gemelar, com suporte.                                   

310557  COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Marca.: INTEL CORPORAT  UNIDADE                 1,00         3.800,000         3.800,00 

        Ambiente de utilização:   Área   de   Prescrição.   Com 

        caracteristicas mínimas: Que   esteja   em   linha   de 

        produção pelo fabricante.    Computador   desktop   com 

        processador que possua  no mínimo 4 núcleos, 8 thereads 

        e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB 

        ou SSD 240  GB,  memória  RAM  de  8  GB,  em 2 módulos 

        idênticos de 4  Gb  cada, do tipo SDRAM ddr 4 2.133 MHz 

        ou superior, operando  em  modalidade  dual  CHANNEL. A 

        placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 

        ou MICROBTX, conforme     padrões    estabelecidos    e 

        divulgados no sítio (www.formfactors.org) organismo que 

        define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot 

        PCI-EXPRESS 2.0 x16  ou  superior.  Possuir  sistema de 

        detecção de intrusão    de   chassis,   com   acionador 

        instalado do gabinete.  O  adaptador de vídeo integrado 

        deverá ser no  mínimo  de  1  GB  de  memória.  Possuir 

        suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar 

        monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, 

        sendo pelo menos  1  digital do tipo HDMI, display PORT 

        ou DVI. Unidade  combinada  de  gravação de disco ótico 

        CD, DVD rom.  Teclado  USB, ABNT2, 107 teclas com fio e 

        mouse USB, 800  DPI,  2 botões, scroll com fio. Monitor 

        de LED 19  polegadas  (widescreen  16:9)  Interfaces de 

        rede 10/100/1000 e   WIFI  padrão  IEEE  802.11  b/g/n. 

        Sistema operacional Windows  10  pro  (64  bits). Fonte 

        compatível e que suporte toda a configuração exigida no 

        item. Gabinete e   periféricos   deverão  funcionar  na 
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        vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 

        (gabinete, teclado, mouse   e  monitor)  devem  possuir 

        gradações neutras das  cores  branca, preta ou cinza, e 

        manter o mesmo  padrão  de cor. Todos os componentes do 

        produto deverão ser   novos,   sem   uso,   reforma  ou 

        recondicionamento. Garantia de 12 meses.                

310560  CARRO DE EMERGÊNCIA - Marca.: METALIC MEDICAL PROD    UNIDADE                 1,00         2.200,000         2.200,00 

        Suporte para cilindro:  Possui,  Régua  de tomadas: Com 

        cabo de no  mínimo  1,50m,  Suporte para desfibrilador: 

        Possui, Gavetas: No   mínimo  03,  Tábua  de  massagem: 

        Possui e Régua de gases: Não possui.                    

310561  MESA PARA IMPRESSORA - Marca.: PERMOBILI INDUSTRIA    UNIDADE                 1,00           196,630           196,63 

        Em madeira /  MDP  /  MDF,  com  revestimento  laminado 

        fenólico melamínico BP15MM,  de  alta  pressão,  Bordas 

        encabeçadas, com tampo.   C/   no  mínimo  02  gavetas. 

        Estrutura de aço de seção retangular de no mínimo 50x30 

        mm, com tratamento  antiferruginoso.  Medindo,  0,50m x 

        0,40m e alt. total de 0,70 m (medidas mínimas). cores a 

        definir.                                                

310562  APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) -  UNIDADE                 1,00         4.900,000         4.900,00 

         Marca.: OLIDEF CZ IND COM AP                           

        Ambiente de utilização:  Área  Coletiva  de Tratamento. 

        CARACTERISTICAS; ILUMINAÇÃO: Led,  BERÇO  EM  ACRÍLICO: 

        Não possui, PAINEL  DE CONTROLE MICROPROCESSADO: Possui 

        e AJUSTE DE IRRADIANCIA: Possui.                        

310563  INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Marca.: GIGANTE  UNIDADE                 1,00        22.000,000        22.000,00 

         RECEM NASCID                                           

        Equipamento construído em  material  não  ferroso  para 

        evitar oxidações e   facilitar   assepsia;   cúpula  em 

        acrílico transparente de  paredes  duplas para evitar a 

        perda de calor   por   irradiação;   Possuir  trava  de 

        seguranção e/ou mecanismo    de    amortecimento   para 

        fechamento suave da   cúpula   para  evitar  acidentes; 

        possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 05 

        portinholas ovais com  trincos  que  possam ser abertos 

        com os cotovelos   e   fechamento  sobre  guarnição  de 

        material atóxico, garantindo  o isolamento e a condição 

        de leve pressão positiva dentro da câmera; possuir pelo 

        menos uma portinhola   do   tipo   íris,  permitindo  a 

        passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, 

        facilitando as manobras  de  intubação,  sem alterar as 

        condições do ambiente,  possuir passatubos nas laterais 

        da cúpula, permitindo  o  acesso  de  cabos e circuitos 

        para o paciente;  Suporte com rodízios de pelo menos 04 

        polegadas e freios;  Leito  do  paciente  construído em 

        material plástico, atóxico     e     radiotransparente, 

        permitindo o procedimento  de radiografia sem remover o 

        paciente, ajustes do  leito  nas  posições  mínimas  de 

        trendelenburg e próclive,    sem    abir    a   cúpula; 

        possibilidade de deslocamento  do  leito  para  fora da 

        cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava 

        de segurança; possuir  colchão  de  espuma de densidade 

        adequada ao conforto  do  paciente;  capa  de materiais 

        atóxicos e autoextinguíveis;  Não possuir cantos vivos, 

        facilitando os trabalhos   de  limpeza  e  desinfecção; 

        Painel de controle  microprocessado  de  fácil acesso e 

        remoção para manutenção  e  calibração, possuir display 

        de LCD ou LEDs que apresente informações dos parâmetros 

        monitorados; Servocontrole de  temperatura  do  ar  ATC 

        (temperatura do ar    controlada)   e   de   pelo   ITC 

        (temperatura do RN  controlada); servocontrole continuo 

        de umidade relativa  do ar; alarmes de indicação visual 

        e sonoro de  no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa 

        temperatura ar/pele; Alta    de   circulação   do   ar; 

        Hipotermia e hipertemia, desconexão do sensor á pele do 

        paciente, falta de    sensor;    falta    de   energia; 

        desligamento automático em  caso  de  alta temperatura; 

        sistema de segurança;   possuir  tecla  para  silenciar 

        alarmes momentaneamente; indicação   das   temperaturas 

        medidas e ajustadas   de   pele   e   ar,  pelo  menos. 

        Memorização dos ultimos    valores    programados    de 

        temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de 

        energia; sistema de  circulação de ar dentro da cúpula. 

        Acompanhar o equipamento  no  mínimo:  Gabinete (1 ou 2 

        gavetas); suporte de  soro;  02  prateleiras giratórias 

        para suporte de  equipamentos  que  suporte no mínimo 6 

        kg. Todos os  cabos, sensores, adaptadores e conectores 

        necessários ao seu  funcionamento. Alimentação elétrica 

        a ser definida pela entidade solicitante.               

310564  CAMA PPP - Marca.: METALÚRGICASUPRA ST               UNIDADE                 1,00         3.560,000         3.560,00 

        Cama PPP manual  com  apoio de pernas removível, apoiio 

        de coxas, calcanhar   e   dispositivo  para  coleta  de 

        liquídos. Base dividida  em  no mínimo 3 seções: dorso, 

        assento, perneiras e complemento da perneira removível. 

        Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas 

        e com acabamento  pintado  em  poliuretanos ou similar. 

        Capacidade mínima de    120   kg.   Acompanha   colchão 

        compatível com as dimensões da cama.                    

310565  BANQUETA - Marca.: METALURGICA HOSPIND               UNIDADE                 4,00           350,000         1.400,00 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  Aço  inoxidável,  REGULAGEM  DE 

        ALTURA: possui e                                        

        ASSENTO: Giratório.                                     

310569  ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) - Marca.:  UNIDADE                 2,00           750,000         1.500,00 

         CARCI IND COMAPAREL                                   
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        MATERIAL DE CONFECÇÃO:madeira e                         

        REGULAGEM:Sim.                                          

310570  BANQUETE PARA PARTO VERTICAL - Marca.: METALURGICA H  UNIDADE                 2,00           570,000         1.140,00 

        OSPIND                                                 

                                                                

        COMPOSIÇÃO: Polietileno.                                

310571  ARMÁRIO. - Marca.: EVIDENCIA MOVEISLTD               UNIDADE                 1,00           500,000           500,00 

        Ambiente de utilização:    Quarto    para   Alojamento, 

        características                                         

         DIMENSÕES: Altura  de  100  a 210 Cm,                  

        PRATELEIRAS: 03 ou 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 

        40 Kg e MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço.                     

312403  BALDE A PEDAL - Marca.: ORTOP INSTRUMENTAL C          UNIDADE                 4,00           220,000           880,00 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO:   Aço  Inox  e  CAPACIDADE:  Aço 

        Inox/De 30l Até 49l.                                    

312412  REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO  - (AMBU) - Ma  UNIDADE                 2,00           130,000           260,00 

        rca.: ROMED INDUSTRIA E CO                              

        RESERVATÓRIO: possui, MATERIAL  DE CONFECÇÃO: Silicone, 

        APLICAÇÃO: Infantil, VÁVULA                             

        UNIDIRECIONAL: Possui.                                  

312413  MESA DE MAYO. - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE           UNIDADE                 2,00           295,920           591,84 

        MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.                  

312414  REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO - (AMBU) - Marca.:  UNIDADE                 2,00           150,000           300,00 

         COMÉRCIO DEMATERIAI                                   

                                                                

        MATERIAL DE CONFECÇÃO: Silicone, VÁLVULA DE PEEP: Não   

        Possui, VÁLVULA UNIDIRECIONAL:  Possui  e RESERVATÓRIO: 

        Possui.                                                 

312415  FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: MEDMEGA INDÚSTR  UNIDADE                 1,00           261,990           261,99 

        IADE                                                   

        ILUMINAÇÃO: Led e HASTE: Flexível.                      

312416  ESCADA COM 2 DEGRAUS. - Marca.: SANITAS COMERCIOE S  UNIDADE                 1,00           160,000           160,00 

        Ambiente de utilização:       Alojamento      Conjunto, 

        características                                         

         MATERIAL DE       CONFECÇÃO:      Aço                  

        Inoxidável.                                             

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       69.595,74 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO: 
4.1. - Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com 
as necessidades, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, 
pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em 
perfeito estado de conservação, em horário de atendimento do órgão. 
4.2. - Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim 
como com toda a sua documentação 
4.3. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste edital 
4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, 
previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes 
do vencimento do prazo 
4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado 
automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for 
recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com 
o disposto neste edital e seus anexos; 
5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 
8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor 
e/ou Comissão de Recebimento. 
5.3 - No caso de alteração dos equipamentos/material permanente , após a entrega dos mesmos, a proponente 
vencedora deverá informar com antecedência. 
5.4 - Os equipamentos/material permanente devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da 
administração. 
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CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. - O preço global para o fornecimento dos equipamentos/material permanente é de R$ 69.595,74 (sessenta e 
nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) nos termos da proposta da 
CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme 
descritos na cláusula terceira deste Contrato. 

6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a 
entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, 
quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total. 
6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, 
devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o 
número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária. 
6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária. 
6.5.  -  O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da 
CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO 
7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o 
dia 30/03/2022, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de 
abastecimento do CONTRATANTE. 
7.2. - Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Compra para fornecimento equipamentos/material permanente, 

de acordo com a necessidade do Fundo de Saúde de Dom Eliseu durante a vigência do Contrato, nos termos do 

caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao CONTRATANTE adotar as 

providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal. 
 
CLAUSULA OITAVA - PRAZO DO CONTRATO 
8.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2021, podendo 
ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes. 
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Exercício 2021 Atividade 1112.101220105.2.087 Enfrentamento da Emergência COVID19  , Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 
69.595,74 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
10.1. - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento de equipamentos/material 
permanente, de acordo com a emissão das ordens de Compra pelo CONTRATANTE, respondendo diretamente 
pelos danos que, por si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem ao Município ou a 
terceiros. 
10.2. - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.3. - A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos/material permanente de boa qualidade. 

10.4. - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo CONTRATANTE que 
será fiscalizador da qualidade do fornecimento de equipamentos/material permanente, objeto deste Contrato. 
10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e 
medicina do trabalho. 
10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo CONTRATANTE, caso haja alguma dúvida quanto ao 
fornecimento contratado. 
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10.7. - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do fornecimento contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar 
imediatamente o Fundo de Saúde de Dom Eliseu sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos citados. 
10.8. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto 
contratual que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, 
devidamente atualizado, mediante termo aditivo. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato. 
11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela CONTRATADA. 
11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da CONTRATADA. 
11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e 
comodidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: 

a)   Advertência; 

b)  Multa; 

c)   Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no 

inciso III, art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem 

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

que aplicou a penalidade. 

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Ordenador de Despesa. 
13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa 
da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação. 
13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas: 
a)  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos; 
b)  Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, 
imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre 
o valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para o 
CONTRATANTE; 
c)   Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do Contrato; 
d)  Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do Contrato. 
13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao 
CONTRATANTE, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, facultada a 
defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação. 
13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei n°8.666/93. 
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13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para se pronunciar. 
13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa: 

a)   Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA; 
b)   Interrupção dos meios normais de transportes; 
c)   Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, 
sendo aplicadas nos seguintes casos: 

a)  Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de 
multa prevista no Edital; 
b)  Revelando a CONTRATADA incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos; 
c)   Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos; 
d)  Se cometida qualquer fraude; 
e)   Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos 
termos do que dispõe este Contrato; 
f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte da 
CONTRATADA na condução do Contrato. 
 
14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido: 
a)   Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades 
que se demonstrarem cabíveis; 
b)  Amigavelmente, por acordo entre as partes; 
c)   Judicialmente, nos termos da legislação processual; 
d)  Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 
14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à 
CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO 
15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia 
autorização do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO 
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos 
contratantes, o Foro da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE 
17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do 
artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de Dom 
Eliseu. 
 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA 
18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos. 
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DOM ELISEU - PA, 29 de Dezembro de 2021 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 CNPJ(MF)  11.415.068/0001-58 

    CONTRATANTE 
 
 
 

ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
    CNPJ 14.229.621/0001-56 

    CONTRATADO(A) 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1. ___________________________                                       2. ___________________________ 
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