
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20210059       

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032-2021

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.419.894/0001-75, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA,  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, portador do CPF nº 720.514.852-91, residente na KM 90 SUL, LOTE 3,  e do outro lado V G DA SILVA 
COMERCIO EIRELI,    CNPJ 20.749.518/0001-30, com sede na RUA 12 DE MAIO QUADRA 3A LOTE 11, 
CENTRO, Medicilândia-PA, CEP 68145-000, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato 
representado pelo(a) Sr(a).    VALDOMIRO GONCALVES DA SILVA, residente na RUA BELMIRO AVILA, 
S/Nº, CENTRO, Medicilândia-PA, CEP 68145-000, portador do(a) CPF 294.626.142-53, têm justo e contratado o 
seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Fornecimento de material de higiene e limpeza, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010185  PEDRA SANITARIA COM 12 UNIDADES - Marca.: POLITRIZ    CAIXA                   8,00            18,000           144,00
        Pedra sanitaria desorizador     sanitario,    fragancia

        variada, uso domestico,  com 01 gancho e 01 pedra de 25
        a 35 g,  devendo  a  pedra  ser  embalada  em  caixa de

        papelão devidamente lacrada.                           
010188  SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO TABELTE COM 05 UN   CAIXA                  10,00            59,900           599,00

        200G - Marca.: GAROTO                                  
        Sabão em pedra, glicerinado, neutro, multiuso, em barra

        de 200 gramas, de 1ªqualidade, embalagem em pacotes com
        5 unidades cada, caixa contendo 10 pacotes.            

010190  SACO DE PANO ALVEJADO - Marca.: POOLY                 UNIDADE               120,00             5,970           716,40
        Pano limpeza, tipo  pano  de  chão,  em algodão, estilo

        saco, alvejado. Tamanho 70cm por 42 cm.                
010191  SACO PARA LIXO 100 LTS - Marca.: SUP MIRO             PACOTE              1.200,00             3,970         4.764,00
        Saco para lixo  em  plástico  resistente, capacidade de

        100 litros, apresentação em pacote com 5 unidades.     
011429  LIMPA PEDRA 2LTS CAIXA - Marca.: POLITRIZ             CAIXA                  15,00            69,990         1.049,85

        Especificação : Detergente   ácido   para   remoção  de
        sujidades em pedras   não  polidas,  calçadas,  pátios,

        rejuntes e etc. Galão contendo dois litros.            
011463  RODO DE 40 CM C/ CABO - Marca.: TOCANTINS             UNIDADE                50,00            11,970           598,50

        Especificação : Rodo de 40 cm, material cabo de madeira
        encapado, suporte em   plástico,  com  duas  borrachas,

        reforçado, de boa qualidade.                           
011510  SACO PARA LIXO 50 LTS - Marca.: SUP MIRO              PACOTE              1.200,00             3,480         4.176,00

        Saco para lixo em plástico resistente, capacidade de 50
        litros, apresentação em       pacote       com       10
        unidades.                                              

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

        Especificação : Saco  para  lixo                       
        em plástico resistente,                                

        capacidade   de   15   litros,                         
        apresentação em pacote com 10                          

        unidades.                                              
                                                               
011529  AGUA SANITARIA 1 LITRO COM 12 UNID - Marca.: CLORADA  CAIXA                 150,00            23,990         3.598,50

        Especificação : ÁGUA   SANITÁRIA,de  boa  qualidade,  a
        base                                                   

        hipoclorito de sódio.   O   produto   deverá  ter      
        registro no                                            

        ministério da   saúde,   condicionado   em             
        embalagem plástica de                                  

        1    litro,caixa   contendo   12                       
        unidades.Com dados do fabricante,                      

        data de fabricação e                                   
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        prazo de validade.                                     

011629  DETERGENTE(EMBALAGEM PLASTICA COM 500 CX COM 12 UNID  CAIXA                  20,00            21,900           438,00
        ) - Marca.: OI                                         

        Especificação : DESINFETANTE  EM FRAGRANCIAS           
        DIVERSAS,                                              

        PARA LAVAGEM GERAL    DE    SUPERFÍCIES,               
        BANHEIROS   E                                          

        UTENSÍLIOS. ANTI -SÉPTICO,   GERMICIDA                 
        E  BACTERICIDA,                                        

        ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO,  O                            
        PRODUTO  DEVE TER REGISTRO                             
        NA ANVISA,                                             

        COMPOSIÇÃO E  PRAZO  DE  VALIDADE MÍNIMA DE            
        06                                                     

        (SEIS) MESES, CONTADOS       DA       DATA       DE    
        ENTREGA,                                               

        ACONDICIONADO EM EMBALAGENS   DE   1   LITRO,          
        CAIXA                                                  

        CONTENDO 12 UNIDADES;                                  
011636  ESPONJA DUPLA FACE P LAVAR LOUÇA CX COM 60 UNID - Ma  CAIXA                  10,00            39,900           399,00

        rca.: ASSOLAN                                          
        Especificação : Esponja   de  boa  qualidade:  material

        espuma /                                               
        fibra sintética,      formato     retangular,          
        abrasividade média.                                    

        Aplicação: limpeza          geral.                     
        Características Adicionais: uma    face                

        macia    outra                                         
        áspera, caixa contendo 60 unidades.                    

013902  AMACIANTE 2 LITROS CX C/ 6 UNIDADES - Marca.: TOCANT  CAIXA                  50,00            41,950         2.097,50
016645  BALDE DE PLASTICO 12LTS                               UNIDADE                50,00             8,970           448,50

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       19.029,25

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os bens serão entregues:

a) Diariamente, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Projeto 
Básico e na proposta. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

3.1. O objeto do presente CONTRATO será recebido em remessa parcelada pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE com entrega não superior a 15 (quinze) dias após recebimento da nota de empenho.

3.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data de entrega não poderá ser inferior a 01 (um) ano, ou 
a metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

3.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Setor almoxarifado com entrada na rua Benedito 
do Vale, portão de acesso para o estacionamento dos carros, no horário das 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 16:00hrs, 
sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

3.4. O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente CONTRAT O acarretará a anulação do empenho, bem 
como a aplicação das penalidades previstas no Projeto Básico e a convocação do fornecedor subsequente 
considerando a ordem de classificação do certame.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A Contratada obriga-se a:

5.1.1 - Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo 
contratual;

5.1.2 - Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do contratante ou 
a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

5.1.3 - Encaminhar para o setor financeiro do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , as notas de empenhos 
e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

5.1.4 - Assumir integralmente a responsabilidade por todo ônus decorrente da execução deste contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizados para consecução do 
serviço;

5.1.5 - Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste contrato;

5.1.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante;

5.1.7 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no §1º do 
artigo 65, da lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - A contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do termo contratual, consoante estabelece a Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores;

6.2 - fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

6.3 - comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a execução do objeto contratual, diligenciando nos 
casos que exigem providencias corretivas;

6.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 04 de Março de 2021 extinguindo-se em 03 de Maio de 2021, 
podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 -  constitui motivo para rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78  e 79 da lei n 8.666/93, e poderá ser 
solicitada a qualquer tempo pelo contratante, com antecedência mín ima de 05 dias uteis, mediante comunicação por 
escrito.

CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. 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;

9.2. A multa prevista acima será a seguinte:

-    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais;

9.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

9.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

9.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

9.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
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10.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR E REAJUSTE

11.1 - O valor total da presente avença é de R$ 19.029,25 (dezenove mil, vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), 
a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na 
proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 
atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 1013.101220140.2.041 Operacionalização da Secretaria de Saúde , 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 6.883,10, 
Exercício 2021 Atividade 1014.103010140.2.050 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. 
Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no 
valor de R$ 12.146,15, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos 
respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 - 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 QUARTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

14.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

14.2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do(a) servidor(a) Sr(a). SHEILA 
MARTINS DE SOUZA PEDRONI, Portaria nº 002/2021 designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93.

14.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
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Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

15.1 - 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.

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

15.3 - 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.

    MEDICILÂNDIA-PA, 04 de Março de 2021

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
   CNPJ(MF)  11.419.894/0001-75

    CONTRATANTE

    V G DA SILVA COMERCIO EIRELI
    CNPJ 20.749.518/0001-30

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________                     2.________________________________
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