
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO Nº 20190310       

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na TRAV SAGRAADO 
CORAÇÃO DE JESUS, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.291.166/0001-20, representado pelo Sr. IAMAX 
PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE,  portador do CPF nº 742.930.952-68, residente na AV. DE 
PÁDUA GOMES, 236, BELA VISTA,  e de outro lado a firma L. C SA COMERCIO E SERVIÇOS., inscrita no 
CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 16.490.371/0001-39, estabelecida à AV RUI BARBOSA, Nº 2330, SALA A, ALDEIA, 
Santarém-PA, CEP 68040-030, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) LEANDRO COSTA SÁ, residente na AV Alameda 8, 200, jardim santarem, Santarém-PA, portador(a) do CPF 
976.522.702-78,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o 
Edital do Pregão nº 073/2019-PP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se 
seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de equipamentos hospitalares, informática, materiais de higiene 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010951  CALCULADORA C/ 12 DÍGITOS NACIONAL - Marca.: MAXPRIN  UNIDADE                25,00            20,000           500,00

        CALCULADORA C/ 12  DÍGITOS  NACIONAL  - Especificação :
        Calculadora de mesa  nacional,  12 dígitos, acompanhada

        de bateria ou pilha. Cores: diversas.                  
                                                               

012429  NOTEBOOK I5 - Marca.: POSITIVO                        UNIDADE                 1,00         2.980,000         2.980,00
        Notebook. Características Técnicas:   8ª  geração      

        do                                                     
        Processador Core i5  3210M,  6GB de Memória, 1TB de HD,
        Tela LED 15.00"  e  SISTEMA  OPERACIOMAL  WINDOWS 10 OU

        SIMILAR                                                
013182  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Marca.: SAMSUNG           UNIDADE                 1,00           950,000           950,00

        IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.                             
        Compacta   e   com  design                             

        moderno proporciona impressões  monocromáticas,  possui
        resolução de até  600x600x2 dpi, bandeja de alimentação

        na entrada com   capacidade  mínima  para  150  folhas,
        aceita diversos tipos   e   tamanhos   de  papel,  como

        fotográfico, vegetal, envelopes,  etiquetas, cartolina,
        transparências e postais. Cartucho tonner preto (~1.600

        páginas), Sistema Operacional:  Microsoft©  Windows©  7
        (32 bit/64 bit),   Windows   Vista©  (32  bit/64  bit),

        Windows© XP (32  bit/64  bit), Windows© Server 2008 (32
        bit/64 bit), Windows©  Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac

        OS X v  10.4,  v 10.5,v 10.6, Linux,                   
        Dispõe de conexão                                      

        USB, para simplificar  a  configuração,  e a ferramenta
        Wireless que garante  impressões  sem  fio.12  meses de

        Garantia.                                              
                                                               
028684  CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS - Marc  UNIDADE                 1,00           750,000           750,00

        a.: SONY                                               
        Câmera fotográfica digital   de  16.1  megapixels,  LCD

        2.7", Foto Panorâmica,   Vídeo   em  HD  (720p),  Smile
        Shutter e Face     Detection.    Com    as    seguintes

        características: Memória expansível  por  cartões:  até
        32GB; Estabilizador de  Imagem Optical SteadyShot; Zoom

        óptico: 5x; Zoom   digital:  10x;  Gravação  de  Áudio:
        MPEG-4 AAC-LC e  Gravação  de Vídeo; Cartões de memória

        compatíveis com: SD;  Memory  Stick  Pro;  Memory Stick
        Duo; SDHC; Modo   Slide   Show;  Exposição  automática,

        seleção de cena ( 8 módulos). Com bateria recarregável.
        Cor: Preta ou Prata                                    

028870  COMPUTADOR I5 - Marca.: POSITIVO                      UNIDADE                 2,00         2.800,000         5.600,00
        Computador COMPLETO LED  HDMI(TECLADO,MOUSE,  CAIXA  DE

        SOM E DRIVE   GRAVADOR   DE   CD)   -   com   monitorde
        18,5LED,8ªgeração, GABINETE WISECASE   4BIAS,fonte   de

        500w,sistema operacional WINDOWS  10. Processador INTEL
        COR I5, 3.10GHz  ;  Memória  RAM 8GB DDR4, Disco rigido
        (HD) de 1 TB.                                          
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029825  Caixa Amplificada POTENCIA 100W - Marca.: SMIX        UNIDADE                 2,00           620,000         1.240,00

        Caixa Amplificada Características             Técnicas:
        Alimentação: AC                                        

        127/220 Volts,     Alto-Falantes:    1                 
        Alto-falante de 12"  e  1  Super                       
        Tweeter,  Consumo  de                                  

        Energia: Máximo: 145VA,  Cor:  Preto,  Entradas:       
        -  01                                                  

        Entrada P10 para  Microfone  e  Violão;- 01 Entrada P10
        Para                                                   

        Guitarra passiva e  Line  com  baixo  Sinal;-  01      
        Entrada P10 Para                                       

        Guitarra   Ativa   e  Line  com  alto                  
        sinal;- 01 Entrada   P10   de   Linha,   para          

        Teclado,                                               
        Guitarra Ativa e   Microfone   sem   Fio;-  01  Entrada

        Stereo                                                 
        Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;-     01    Exclusiva        

        Conexão USB, com                                       
        comandos  de  Play,  Pause,  Avanço e                  

        Retr. USB Com  Controle Remoto,                        
        Equalização:- Controle                                 

        de Volume Master  para todos os canais; -              
        Controles de                                           

        Volume Independentes; -       Três       Bandas      de
        Equalização:                                           
        Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC:              

        1,0A; - 220VAC:  0,  5A.                               
        Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W                          

        RMS @ 4  Ohms;  - 60W RMS @                            
        8Ohms.Resposta frequência:                             

        40Hz ~ 17kHz,  Saídas: Saída auxiliar                  
        amplificada P10,                                       

        garantia de no mínimo 3 meses.                         
042680  BALANÇA   DIGITAL   PORTÁTIL - Marca.: BALMAK         UNIDADE                25,00           118,000         2.950,00

        BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL      COMPOSIÇÃO/     MATERIAL:
        VIDROTEMPERADO. CAPACIDADE: ENTRE        150KG        A

        180KG.ALIMENTAÇÃO: 01 BATERIA   CR2032   3V   (INCLUSA)
        FUNÇÃOAUTO DESLIGAMENTO. VISOR  CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE

        DEKG/IB. DIMENSÃO APROXIMADA    DO   PRODUTO   (LARGURA
        XLARGURA X PROFUNDIDADE)  300X300X20MM.  PESOAPROXIMADO

        DO PRODUTO: 1,70KG                                     
042681  TELA DE PROJEÇÃO- - Marca.: NARDELLI                  UNIDADE                 2,00           665,000         1.330,00

        TELA DE PROJEÇÃO-  DESCRIÇÃO:  TELA  DE  PROJEÇÃO 100";
        FÁCIL INSTALAÇÃO E  UTILIZAÇÃO,  SOLUÇÃO  PARA QUALQUER

        AMBIENTE; TECIDO: VINIL   CONVENCIONAL   1.0;  FIXAÇÃO:
        DEPENDENTE, USTENTAÇÃO POR      TRIPÉ;     ENROLAMENTO:
        AUTOMÁTICO POR MOLA,    COM    BOTÃO    ESTICADOR    DO

        TECIDO(TENSOR INTERNO); PERFIL:  SEXTAVADO  DE ALUMÍNIO
        COM ACABAMENTO EM  PINTURA  EPÓXI  PRETA;  ALTURA TOTAL

        APROX. 2,20 M;  DIMENSÃO  DA  ÁREA  DE PROJEÇÃO: MÁXIMO
        (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M,     

042682  NOBREAK 600VA/300WATS BIVOLT - Marca.: TSSHARA        UNIDADE                 2,00           455,000           910,00
                                                               

        NOBREAK 600VA/300WATS BIVOLT                           
042685  MICROFONE SEM FIO. - Marca.: SMIX                     UNIDADE                 2,00           490,000           980,00

        Microfone sem fio   Ideal  para  palestras,  ensaios  e
        convenções, ele possui   alcance   de   até  30  m  sem

        obstáculos, tudo isso    para    você   se   movimentar
        livremente, sem qualquer    preocupação.               

        Tenha   total                                          
        mobilidade aliada um       microfone       de      alta

        qualidade.                                             
                                                               

        Especificações:                                        
                                                               
        Opção de uso  Com Fio:                                 

        Cabo de 3  metros                                      
        Opção de uso Sem Fio: Alcance até 30                   

        metros                                                 
        Resposta de FreqÜência:                                

        109Hz~113.00Hz                                         
        Transmissão: FM                                        

        Directividade: Não                                     
        direcional                                             

        Impedância: 600 Ohm                                    
        Sensibilidade:                                         

        -72dB                                                  
        Alcance: de 15   a  30m                                

        Alimentação:  2  pilhas                                
        AA                                                     

        Opções de uso:  Com  ou  Sem fio                       
        Conexão: conector                                      

        P10                                                    
        Altura: 27,5 cm                                        

        Largura:  14,5  cm                                     
        Profundidade:                                          
        3,5 cm                                                 

        Peso: 479g.                                            
                                                               

                                                               
042691  FITA MÉTRICA. - Marca.: MULTMIX                       UNIDADE                25,00            35,000           875,00

        FITA MÉTRICA: PARA  AFERIÇÃO  DE  PERÍMETROS CORPORAIS,
        DESTINA-SE À AFERIÇÃO  DA  MEDIDA  DA CIRCUNFERÊNCIA DA

        CINTURA DE INDIVÍDUOS  ADULTOS,  NÃO  SEJA  PARA USO DE
        COSTURA, DEVERÁ TER  RESOLUÇÃO  DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE

        MILÍMETROS, COM CAPACIDADE  DE NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE
        SER DE MATERIAL   FLEXÍVEL,   SUPERFÍCIE   PLANA,   NÃO

        ACANOADA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE     E    DE    FÁCIL
        HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR   CAIXA   DE   RETRAÇÃO
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        AUTOMÁTICA DA FITA,     DEVERÁ     APRESENTAR    BORDAS
        ARREDONDADAS PARA EVITAR   CORTES   OU   FERIMENTOS  AO

        REALIZAR MEDIDA.                                       
042692  EXTENSÃO ELETRICA - Marca.: ELETRO                    UNIDADE                 1,00            79,000            79,00

        EXTENSÃO ELETRICA COM 3 TOMADAS COM 15 METROS          
042783  EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO (DATASHOW) - Marca.: TOMATE   UNIDADE                 2,00         2.212,000         4.424,00
        EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO  (DATASHOW),  DIMENSÃO  DO  LCD

        0.53, MÉTODO DE  PROJEÇÃO  FRONTAL/TRASEIRA/MONTADA  NO
        TETO/SOBRE A MESA,  RESOLUÇÃO  NATIVA  SVGA  (800 X 600

        PIXELS), RESOLUÇÃO COMPATÍVEL   UXGA   (1600   X  1200)
        CONTRASTE ATÉ 22.000:1,  REPRODUÇÃO  DE  CORES ATÉ 1,07

        BILHÃO DE CORES,  LUMINOSIDADE/BRILHO 3500 ANSI LÚMENS,
        DISTÂNCIA FOCAL 21.85-24  MM , TAMANHO DA IMAGEM 27.7 -

        304.4, ENTRADA E  SAÍDA  1  X  HDMI 1.4 V , 1 X ENTRADA
        VGA, 1 X ENTRADA USB DE SERVIÇO, 1 X RS 232C, 1 X SAÍDA

        VGA, 1 X  SAÍDA ÁUDIO (3.5 MM), DIMENSÕES (L X A X P) :
        29,8 X 9,6  X 23 CM (MEDIDAS APROXIMADAS), TENSÃO 110 V

        - 220 V, COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS 7, 8, 10.        

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       23.568,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato  é de R$ 23.568,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 073/2019-PP e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 073/2019-PP, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Novembro de 2019 extinguindo-se em 21 de Novembro de 
2020, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1. requisitar o fornecimento dos equipamentos de informática, confor me o objeto da licitação, proposta de 
preços da adjudicatária e nos termos deste contrato;
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1.2. impedir que terceiros executem o fornecimento do objeto deste contrato;

1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
CONTRATADA;

1.4. devolver os  equipamentos de informática fornecidos em desaco rdo com as especificações descritas no 
Termo de Referência - Anexo I do edital, da proposta adjudicada, e nos termos deste contrato;

1.5. solicitar a troca do objeto, que se achar nas condições do item anterior, mediante comunicação, 
encaminhada pelo CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contatados da data de notificação a 
CONTRATADA;

1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de fornecimento expedida pelo Departamento Competente do 
Contratante, o objeto do presente contrato;

1.7. requisitar o objeto contratado, de acordo com a necessidade do CONTRATANTE;

1.8. receber os equipamentos de informática, devidamente instalados e/ou montados nas Unidades, 
Departamentos, Setores e Divisões da Secretaria Municipal de Saúde, ou em outro endereço por ela indicado, sempre 
observando suas especificações;

1.9. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e interromper 
imediatamente o fornecimento dos equipamentos de informática, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1. fornecer os equipamentos de informática  em conformidade com os descritos no objeto, na proposta de 
preços adjudicada, no procedimento licitatório e nos termos deste contrato;

1.2. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.3. responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos equipamentos de informática, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.4. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, 
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos equipamentos de informática;

1.5. atender o objeto deste contrato, de acordo com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de fornecimento expedida pelo 
CONTRATANTE;

1.6. efetuar a troca dos equipamentos de informática considerados diferentes das especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital, da proposta de preço aceita, e nos termos deste contrato, que não apresente padrão de 
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qualidade, conforme normas estabelecidas, segundo a natureza do objeto específico, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Responsável de Almoxarifado ou outro servidor 
designado para esse fim;

1.7. comunicar ao Departamento Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

1.8. a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório origem deste contrato;

1.9. os equipamentos de informática deverão expressar de forma clara o prazo de garantia do objeto deste 
contrato;

1.10. manter a garantia dos equipamentos de informática por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida 
assistência técnica durante todo o período. 

1.11. entregar os equipamentos de informática, devidamente instalados e/ou montados nas Unidades, 
Departamentos, Setores e Divisões da Secretaria Municipal de Saúde, ou em outro endereço por ela indicado;

1.12. conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, 
para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria 
Interministerial 424/2018.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências  e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento dos equipamentos de informática ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, ci vil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
dos equipamentos de informática, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; 

1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos equipamentos de informática objeto 
deste Contrato;

1.4. o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE convocará oficialmente a licitante vencedora durante a validade da 
proposta para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assi nar físico e digital o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da Lei n.º 
8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;

1.5. o prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igua l período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE;

1.6. é facultado à(o) Pregoeiro(a) , quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, 
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da 
cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;

1.6.1. a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
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vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. O atesto das faturas correspondentes ao fornecimento dos equipa mentos de informática caberá ao Responsável do 
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento dos equipamentos de informática de que trata o objeto deste contrato, está a cargo 
da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 1011.103010200.2.072 Manutenção do Piso de Atenção Básica , 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 
1011.103010200.2.070 Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB , Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1011.103010200.2.073 Manutenção do Programa 
Saúde da Mulher e da Criança, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 
2019 Atividade 1011.103010200.2.070 Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1011.103010200.2.072 Manutenção do Piso de Atenção 
Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1011.103010200.2.073 
Manutenção do Programa Saúde da Mulher e da Criança, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

2. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de até 30 (trinta) 
dias contados do mês subsequente ao do fornecimento.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal quanto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o 
FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os equipamentos de 
informática fornecidos, não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações 
apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
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financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. 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 pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)  
    ____
    365

I = (6/100)
    _______
      365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

6.2. O pagamento mensal somente poderá ser efetuado após a apresen tação da nota fiscal/fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante 
contratada quanto as certidões: Federal, Estadual e Municipal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1. advertência;

1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato;
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2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

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

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 073/2019-PP, cuja realização decorre da autorização do Sr. 
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IAMAX PRADO CUSTODIO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de ITAITUBA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 ITAITUBA - PA, 21 de Novembro de 2019.

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ(MF)  11.291.166/0001-20

    CONTRATANTE

    L. C SA COMERCIO E SERVIÇOS
    CNPJ 16.490.371/0001-39

    CONTRATADA
Testemunhas:

1._____________________________________________________________ CPF/RG: ________________                                       
2._____________________________________________________________ CPF/RG: ________________                                                                                                                                 
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