
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO Nº 20200261       

O Município de Itaituba através do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito(a) no CNPJ nº 11.291.166.0001-20, com sede à Trav. Sagrado Coração de Jesus, s/n, Bairro 
Esperança, CEP: 68.182.201, Município de Itaituba, Estado do Pará , legalmente representado(a) por seu Secretário 
Municipal de Saúde, Exmo. Sr. Adriano de Aguiar Coutinho,  portador do CPF nº 819.979.142-04, residente e 
domiciliado na cidade de Itaituba-PA, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e do outro lado ALFA MED 
SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ 11.405.384/0001-49, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA 1, 80 
A DIST. IND.GENESCO APARECIDO DE OLIVEIR, JOANA D ARC, Lagoa Santa-MG, CEP 33400-000, de 
agora em diante  denominado(a) CONTRATADA(O), neste ato representa do(a) pelo(a) Sr(a).    LEDIANE ALVES 
PINHEIRO, residente na Rua HUM, Nº 80 A DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARE, CIDO OLIVEIRA, 
Lagoa Santa-MG, CEP 33400-000, portador(a) do CPF 004.012.496-70, tem entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, em observância às disposições em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, decorrente da 
Inexigibilidade de licitação nº 001/2020 - IL, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de acessórios para o equipamento de ultrassonografia para 
atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde..

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

053573  TRANSDUTOR CONVEXO C2-5-60E CLARIS 2200,              UNIDADE                 1,00        11.500,000        11.500,00
         RANSDUTOR CONVEXO C2-5-60E CLARIS 2200                

053574  TRANSDUTOR LINEAR L5-10-40E CLARIS 2200.              UNIDADE                 1,00        12.600,000        12.600,00
        TRANSDUTOR LINEAR L5-10-40E CLARIS 2200                

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       24.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1. Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA :

1.1. executar o objeto deste Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 
contratual;

1.2. efetuar a entrega do objeto deste Contrato em perfeitas condições (constando indicações referentes à 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia), no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 
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nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do(a) CONTRAT ANTE, na Avenida Marechal Rondon, s/nº, 
Bairro Boa Esperança, CEP: 68180-010 (SEMSA/PMI);

1.3 assumir o ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato;

1.4. responsabilizar-se pela garantia dos acessórios para o equipamento de ultrassonografia objeto deste 
Contrato, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto 
na legislação em vigor;

1.5. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 
inclusive aquelas com deslocamentos, e eventuais perdas e/ou danos;

1.6. em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo(a) CONTRATANTE, 
sem prévia autorização; 

1.7. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SEMSA/PMI durante a vigência deste 
Contrato;

1.8. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

1.9. observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especi ficações e demais documentos fornecidos 
pelo(a) CONTRATANTE;

1.10. assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do(a) 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste Contrato;

1.11. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento desta contratação;

1.12. 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 do 
fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

1.13. prestar, os esclarecimentos ao(à) CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, quando solicitados;

1.14. encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e 
respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

1.15. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato;
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1.16. providenciar para que o objeto que apresente algum tipo de desconformidade seja substituído em até 15 
(quinze) dias sem quaisquer ônus para o(a) CONTRATANTE;

1.17.  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.

1.18. aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 
65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATANTE

1. Caberá ao(à) CONTRATANTE:

1.1. 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;

1.2. fiscalizar o bom andamento das entregas pela CONTRATADA, notificando, imediatamente e por escrito, 
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

1.3. receber o objeto deste Contrato e dar a aceitação observando as especificações contidas neste Contrato e 
na proposta de preços;

1.4. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

1.5. não aceitar o objeto deste Contrato em desacordo com este Contrato e com a proposta de preços aceita;

1.6. solicitar a troca do objeto deste Contrato entregue em desacordo com as especificações aceitas, mediante 
comunicação a ser feita pelo Departamento Competente do(a) CONTRATANTE;

1.7. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expe dida pelo Responsável do Departamento 
Competente, o fornecimento do objeto deste Contrato;

1.8. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na execução deste Contrato e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso;

1.9. providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente;

1.10. impedir que terceiros forneçam objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

1. A vigência deste instrumento contratual iniciará em 27 de Julho de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
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2020,  podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.  80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

1.3. quando findar a situação emergencial de saúde pública de impo rtância internacional decorrente do novo 
Coronavírus, consoante disposto no art. 4º da Lei 13.979/2020.

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia 
e ampla defesa.

3. A CONTRATADA reconhece os direitos do(a) CONTRATANTE em caso de rescisão administrava prevista no 
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

4.3. indenizações e multas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a 
Administração do(a) 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, in justificadamente ou por motivo não aceito pelo
(a) CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
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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, in justificadamente ou por motivo não aceito pelo
(a) CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento, 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(a) 
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;

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(a) CONTRATANTE e, no que couber, às demais 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(a) 
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(a) CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

1. O valor deste contrato é de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil, cem reais).
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1.1. No valor há a inclusão de todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas e outros encargos 
eventualmente incidentes sobre o objeto do contrato, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza.

2 Após a entrega da mercadoria objeto deste Contrato, a CONTRATADA apresentará a nota fiscal correspondente, 
depois de conferida e atestada, será efetuado o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias em conta bancária da 
empresa fornecedora do objeto contratado.

2.1. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor competente do(a) 
CONTRATANTE na nota fiscal apresentada.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, ficando o saldo 
pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei.

2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

3.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n 8.666/93, dentro 
do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra com o cumprimento das obrigações.

3.2. O preço do(s) objeto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustáve l, na vigência deste contrato, salvo as situações 
de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93 e 
alterações.

3.3. Fica assegurado o direito da CONTRATADA de ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 
feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio e conômico-financeiro, em razão da majoração ou 
alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

3.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de apresentação da proposta.

3.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo(a) CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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.

2. Fica eleito o Foro da cidade de ITAITUBA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso 
não sejam dirimidas amigavelmente.

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, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    ITAITUBA-PA, 27 de Julho de 2020.

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

    CONTRATANTE

    ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
    CNPJ 11.405.384/0001-49

    CONTRATADA
Testemunhas:

1._________________________________________________________ CPF/RG: ___________________                                        
2._________________________________________________________ CPF/RG: ___________________                                                                                                                               
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