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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20180173       

I DAS PARTES

CONTRATANTE: Município de PACAJÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 
11.664.446/0001-37, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pela Srª. MARIA 
CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA,  Sec. Munic. de Saúde, portador do CPF nº 561.398.292-91, residente 
na Travessa São Pedro, 52, Bairro Centro, Cep nº 68.485-000, Pacajá-Pará.

CONTRATADO: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME,   CNPJ 26.570.361/0001-67, com 
sede na Avenida Almirante Saldanha, Qd 15-A, Lt 01, 1238, Jussara-GO, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.    OSVALDO MOREIRA GOMES JUNIOR, residente na 
Travessa S/N, nº 152, Apt. 10, Coqueiro, Belém-PA, portador do CPF 398.187.212-68.

II DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 
qualificadas, resolve mediante a autorização exarada nos autos do processo nº  039/2018-09, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL.

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DOS RAMOS PERTINENTES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES, PROPOSTA DE Nº 
11664.446000/1170-26, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO RAIO DE 
SOL, E PROPOSTA Nº 11664.446000/1170-27, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO KM 238.
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010768  ESTANTE - Marca.: IDEAL COD-104 nacion                UNIDADE                 4,00           156,800           627,20

        Capacidade/ prateleiras: min.   100kg/06   prateleiras;
        reforço: possui                                        

010769  LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Marca.: DEX DX-182 naci  UNIDADE                 3,00           159,000           477,00
        onal                                                   

        Especificar: sim; Especificação  mínima:  que esteja em
        linha de produção  pelo fabricante; Tipo pistola manual

        com feixe de  luz  bidirecional,  fonte  de  luz  laser
        650nm; Indicador sonoro   de   leitura;  velocidade  de

        leitura de 100  linhas  por  segundo, capacidade de ler
        etiquetas de códigos  de  barras  com  16cm  ou mais de
        largura; Capacidade de   decodificação   dos   códigos:

        UPC?EAN com complementos,   UCC/EAN   128,  código  39,
        código 39 FULL  ASCII,  código 39 trioptic, código 128,

        código 128 FULL  ASCII,  codabar,  intercalado  2 de 5,
        código 93, MSI,   código   11  possuir  interface  usb,

        garantia mínima de 12 meses.                           
010772  CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Marca.: JSN W3 naci  UNIDADE                 2,00           900,000         1.800,00

        onal                                                   
        Material de confecção: polipropileno; Balde espremedor:

        possui; Kit c/  mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá:
        possui; Saco vinil: possui.                            

011784  CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - Marca.: GAS WIDE MD15  UNIDADE                 1,00           900,000           900,00
         nacion                                                
        Capacidade: Minimo 03   L   até   10   L;              

        Material  de                                           
        confecção: Aluminio;                                   

        Suporte com     rodizios:     Não                      
        possui;                                                

        Acessorio(s): Valvula, manômetro e fluxômetro.         
012958  ARQUIVO EM AÇO - Marca.: IDEAL COD-100 nacion         UNIDADE                 2,00           416,000           832,00

        Material de confecção  /  gavetas:  Aço  /  de  03 a 04
        gavetas;                                               

        Deslizamento da Gaveta: Trilho telescípio.             
012968  AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE. - Marca.: MONDIAL A-  UNIDADE                 1,00           106,200           106,20

        08 naciona                                             
        POTENCIA 1500 A 2000 WATTS                             
013059  TABLET 7 POLEGADAS - Marca.: DL CREATINE nacional     UNIDADE                 1,00           448,000           448,00

        ESPECIFICAR: NÃO.                                      
        Sistema operacional  android  4.4 ou                   

        superior, tela de  7  polegadas  com  tecnologia Lcd ou
        Led; processador no   minimo   Quad  Core  1.3  ghz  ou

        similar; memoria interna   de  8GB  ou  superior;  deve
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        possuir SLOT para  cartão  de  memória  micros;  câmera

        traseira de no  minimo  2  MP ou superior; conexão USB,
        wifi, Bluetooth e  3G.  deve  possuir  sistema  de  GPS

        integrado.                                             
013070  ROTEADOR (WAN) - Marca.: DLINK DIR615 naciona         UNIDADE                 1,00           113,000           113,00

        Deve estar em linha de produção pelo fabricante; deverá
        ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; devera

        suportar taxa de   trasnferencia   de   no  minimo  300
        (trezentos) MBPS e  suportar  no  minimo  os  seguintes
        padrões: IEEE 802.11   b/g/n,  minimo  de  04  (quatro)

        portas LAN 10/100  Mbps fast ethernet MDI/MDXI - minimo
        01 (uma) porta  WAN que suporte o endereço IP estatico,

        DHCP cliente PPPOE,PPTP  e  L2TP - Minimo 01(uma) porta
        padrão USB 2.0  -  deverá suportar no minimo os padrões

        de criptografia WPA  e WEP. Possuir sistema de sgurança
        de duplo firewall  (SPI  e  NAT)  - Minimo de 02 (duas)

        antenas desmontaveis de  03 DBI tipo bipolar - potencia
        minima de saida   de  17  DBM  -  suportar  DMZ  deverá

        suportar filtro de  endereços  de  MAC  e  IP  - Devera
        possuir engenharia de  trafego  QOS  -  garantia  de 12

        meses.                                                 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$        5.303,40

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no Pregão presencial - Lei 10.520/02, art. 1º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas 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 estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Atender somente mediante autorização do responsável pelo setor de compras da CONTRATANTE;

3.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é 
atender prontamente;

3.4.  A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, 
Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus 
adicional à Contratante.

3.5.  A Contratada obriga-se a entregar os equipamentos, bem como os móveis montados, sem nenhum custo adicional 
para a CONTRATANTE.

3.6. 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;

3.7.  Encaminhar para o Setor Financeiro da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e respectivas  
notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.8. 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;

3.9. 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;

3.10. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante;

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

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 pelo Srª. ROSA DE FÁTIMA 
CÂNDIDO DE SOUZA, inscrito no CPF nº 109.148.462-72, designado pela GESTORA 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.
e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 
exigência sua relativa às obrigações contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 08 de Agosto de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 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:
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-    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 para 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 comprováveis, 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$ 5.303,40 (cinco mil, trezentos e três reais e quarenta centavos), a ser 
pago segundo as autorizações expedidas pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas 
fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, após a assinatura do contrato, para que seja 
disponibilizado o acesso dos usuários indicados pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2018 Atividade 0612.103010171.2.059 Manutenação dos Postos de Sáude , Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 1.006,20,  
Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R$ 448,00,  Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R$ 3.577,20,  Subelemento 
4.4.90.52.99, no valor de R$ 272,00, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 PACAJÁ, como o único capaz de dirimir 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, 
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em 03 (três) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    PACAJÁ-PA, 08 de Agosto de 2018

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
   CNPJ(MF)  11.664.446/0001-37

    CONTRATANTE

    PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME
    CNPJ 26.570.361/0001-67

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