
CONTRA TO N° 09/2020 - SESAU/PMM 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE 
MARITUBA, E A EMPRESA EMILL Y CRISTINA MELO DE ARAÚ
JO EIRELI, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA 
através do CNPJ 10.299.375/0001-58 sediada na Rua João Paulo li, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.200-000 -
Marituba-Pará, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. JOSUÉ LACERDA POMPEU, 
brasileiro, RG 5696790 SSP/PA e CPF 963.469.492-68, domiciliado e residente na Rua Prudente de Moraes 79 "A", 
Bairro Maguari, Benevides/PA, CEP: 68.795-000, e do outro lado, a empresa EMILL Y CRISTINA MELO DE 
ARAÚJO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 28.155.068/0001-69, com sede instalada na Travessa do 
Chaco, nº 45, Bairro Marco, Belém/PA, CEP: 66.093-410, denominada CONTRATADA, representado pela Sra. 
Emilly Cristina Melo de Araújo, brasileira, RG 7477831-PC/PA e CPF: 036.601 .892-27, residente e domiciliada 
Travessa Francisco Monteiro, 100, Bairro Marco, Belém/PA, CEP: 66.070-190 firmam o presente contrato, mediante 
as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· OBJETO: 
1.1 . Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e descartá
veis), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA. 
1.2. Objeto do presente contrato, definido na tabela abaixo, deverá ser executado de acordo com o estabelecido no 
Pregão Presencial Nº 014/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. 
A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as condições e demais fatores necessários 
oara execucão deste Contrato. r- -- - - ___ __ __ > ___ - -- - - - - --- - --- -

ITEM DESCRICÃO/ESPECIFICACÕES UNO. QUANT. V.UNIT V. TOTAL MARCA 
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS, LIXEIRA R$ R$ AR-

32 (CONSUMO) - DE POLIPROPILENO; COM TAMPA E PE- UNO 277 
51,90 14.376,30 QPLAST 

DAL; FORMATO RETANGULAR. 
DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA, CONCEN-
TRADO PARA DILUIÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÓNIO DE 3ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, ASSOCIADA À 
BIGUANIDA POLIMÉRICA. O PRODUTO DEVE PROPOR-
CIONAR AÇÃO EM 10 MIN, SER EFICAZ BACTERICIDA, E 
PRÓPRIO PARA SUPERFÍCIES FIXAS DE ÁREAS CRÍTI-
CAS, SEMI-CRÍTICAS E NÃO CRÍTICAS MESMO COM 
nnt: C" t:l.lf"A n c 1aATé n1A l"\nt""Â1.11f"A n nnl"\n1 ITI"\ n c 
f"l"\C.:>Cl''llyl'\ UC IVII'\ 1 Cl"\11'\ Vl"\\.:Jl'\1'11\.,I'\. V f"l"\VUU IV UC-

VER VIR EM GALÃO DE 5 LITROS, INODORO, BIODE-

69 
GRADÁVEL, TER BAIXA TOXIDADE POR VIA ORAL E 

UNO 700 
R$ R$ PRE-

DÉRMICA, BAIXA IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR, 113,90 79.730,00 MISSE 
AUSÊNCIA DE EFEITOS GENETÓXICOS E TERATOGÊNI-
COSE VIR ACOMPANHADO DE DILUIDOR AUTOMÁTICO. 
A EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCE-
DÊNCIA E VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES E 
ATENDER AS SEGUINTES NORMATIZAÇÕES E LEGISLA-
ÇÃO: LEI Nº 6.360 DE 23 DE SETEMBRO DE 1976; POR-
TARIA 327 DE JULHO DE 1997; RDC 59 DE 17 DE DEZEM-
BRO DE 2010; RDC DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 ; RDC 14 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007. 

~u 
Av. João Paulo li sln, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 
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• ESTADO DO PARÁ 
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LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

SABONETE LIQUIDO TIPO SISTEMA FECHADO, REFIL 
"BAG IN BOX", QUE TENHA VOLUME ENTRE 800 À 1500 
ML, PARA DISPENSADOR APROPRIADO PARA REFIL. O 
SABONETE LÍQUIDO DEVE SER: BIODEGRADÁVEL, SUA-
VE, DE FÁCIL ENXAGUE, APRESENTAR EMOLIENTES 
QUE EVITEM O RESSECAMENTO DAS MÃOS, SER ANTI-
AI FR~lr.() IN()n()R() APRF~FNTAR Rir.() nn~An()R F 
• --· , ____ , ···---· , _ , ... . , ___ ,., ...... -·-- ---· ·--■' -

VÁLVULA CONTRA VAZAMENTO, DE FORMA QUE EVITE 
R$ O DESPERDÍCIO DO MATERIAL. ELE DEVE REMOVER A UND 350 R$14,75 

MICROBIOTA TRANSITÓRIA DAS MÃOS. A EMBALAGEM 5.162,50 

DEVE SER MALEÁVEL PARA GARANTIR A PERFEITA 
ADEQUAÇÃO AO FORMATO DA SABONETEIRA, TAMBÉM 
DEVE CONTER !DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALI--·-- -- "'" .......... """ ,.._,,.. ... _,.._,... - .......... , ___ .,.. --
UAUt: Ut: NU MINIMU .:>t:I.:> Mt:.:>t:.:> t: AI t:NUt:K A.:> .:>t:· 

GUINTES RESOLUÇÕES E LEGISLAÇÃO: LEI Nº 6.360 DE 
23 DE SETEMBRO DE 1976; PORTARIA 327 DE JULHO E 
1997; RESOLUÇÃO 335 DE 22 DE JULHO DE 1999. 
ALCOOL ESPUMA, HIGIENIZADOR TIPO ESPUMA, NEU-
TRO, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, VITAMINA, 
EMOLIENTES E NUTRIENTES, INDICADO PARA AÇÃO 
ANTIBACTERICIDA E ANTI-SÉPTICA DE MÃOS, ACONDI-
CIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM VOLUME DE 
800 ML A 1500 ML, COM BICO DOSADOR E COM DISPEN-
SADOR COMODATO. DEVERÁ VIR ESCRITO NO REFILO 

UND 350 R$18,45 
R$ 

NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE EXPI- 6.457,50 
RAÇÃO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED!MENTOS ADM!N!STRAT!VOS 
DETERMINADOS PELAS SEGUINTES LEGISLAÇÕES E 
RESOLUÇÕES: LEI Nº 6.360 DE 23 DE SETEMBRO DE 
1976; PORTARIA 327 DE JULHO DE 1997; RDC 42 DE 25 
DE OUTUBRO DE 2010. 

VALOR GLOBAL R$105.726,30 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRA TO: 

PRE-
MISSE 

PRE-
MISSE 

São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a proposta vencedo
ra, o processo do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 014/2019-PP-SRP-SESAU/PMM, seus anexos e 
respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
3.1 . Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos 
omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado; 
3.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o 
precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 014/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. 

êlÁUSULÃ QÜÃRTÃ- Dõ VÃLÕR 
4.1. O valor total do presente contrato é de RS 105.726,30 (Cento e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e 
trinta centavos), conforme proposta a ser pago de forma proporcional, conforme autorizações expedidas pela 
Secretaria de Saúde e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 

Av. João Paulo li sln, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.37510001-58 
Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 



• 
~

Li~, , u Ctt<l .._ 
"'?; :r.,, 

' ;.-!;' "o 
I g Lt 

ESTADO DO PARÁ ~uí'-<, ~ } 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL- SESAU , ,i;-J 
LICITAÇÕES E CONTRA TOS _.,/ 

5.1. Anota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com 
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
5.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega dos itens 
mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 
5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para 
isto estar expíicltado na proposta nome do banco, agência, íocaíidade e numero da conta corrente em que devera 
ser efetuado o crédito. 
5.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do 
FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União e a certidão negativa de débitos trabalhistas; 
5.6. A regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta efetuada por 
meio eietrônico; 
5.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 
responsabilidade da empresa contratada; 
5.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circuns
tância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneaôoras; 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA: 
6.1. A vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

"' Állc:!'111 A C!'éTtHA ftl"\C!' n~rllr!IC!'l"\C!' ~11.IAl.ll'~lftl"\C!', 
vLJ\U~ULJ\ ~e 111111\ • uv~ "c"'u".:>U~ r1n-""'vC1"v~; 
7 .1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3°, do art. 60 c/c o art. 61 , da Lei federal 4320/64 e será 
pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação: 

Exercício Financeiro: 2020 

fiçhª; 763 
Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional: 
Funcional Programática: 
Natureza da Despesa: 

Ficha: 882 
Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional: 
Funcional Programática: 

Natureza da Despesa: 

Ficha: 926 

1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa
úde 
02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
10.122.0052.2079.0000 - Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien
tes do Governo Federal 
02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
10.302.0050.2093.0000 - Manut. Do Programa de Atenção Alta Comple
xidade 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte do Recurso: 1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien-
tes do Governo Federal ~ 

Classificação Institucional: 02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 

Av. João Paulo li sln, - Dom Aristides - M~rituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/1 1- ~ 
Fone: (91) 3256-2007 e-mad: cplsesau@yahoo.com {__JY ) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL- SESAU 

LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

Funcional Programática: 

Natureza da Despesa: 

Ficha: 919 
Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional: 
Funcional Programática: 

Natureza da Despesa: 

Ficha: 931 
Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional: 
Funcional Programática: 
Natureza da Despesa: 

Ficha: 957 
Fonte do Recurso: 

Classificação Institucional: 
Funcional Programática: 
Natureza da Despesa: 

Ficha: 822 
Fonte do Recurso: 

l"ln,.....,;.1;,..,..,..;:;n, lnro♦:♦, ,ninn..,,I• 
\JIQ;:);)111\,Cly(IU 111;:JlllU\,IUI IQI. 

Funcional Programática: 
Natureza da Despesa: 

10.302.0050.2138.0000 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial -
CAPS 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien
tes do Governo Federal 
02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
10.302.0050.2137.0000- Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento 
-UPA 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien
tes do Governo Federal 
02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
10.302.0050.2139.0000- Manutenção Rede de Urgência/ Emergência 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien
tes do Governo Federal 
02.03.03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 
10.305.0052.2098.0000 - Epidemiológica e Controle de Doenças 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

1.214.0000 - Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenien
tes do Governo Federal 
n'l n'l n'l C .. n..ln IA .. nõ,-;n,.I ..ln C'n,,..ln CIAC 
UL.U.J.U,J - r u11uu IYIUlll\,ll)Ql uc \,}QUUC - rlYI\,} 

10.301.0004.2087.0000 - Manut. Da Atenção Básica - PAB/FIXO 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

CLÁUSULA OITAVA• DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES PARA O FORNECIMENTO 
8.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a comprovação do 
recebimento da Nota de Emoenho e Autorizacão oara fornecimento emitido oela Secretaria Municioal de Saúde: · ----·· ·· -·· -- --· · ---- -- -···r-····- - · ----··--3"- - r--- -- -- --- ·-·· - ·· -- -- ···--- r-·- --- - ----- - ··----·--.--- -- --- - -, 

8.2. O local de entrega será no prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde, Almoxarifado Central e Patrimônio, 
anexo ao Centro de Diagnóstico, sito à Rua João Paulo li, Bairro Dom Aristides, próximo à Câmara Municipal de 
Vereadores de Marituba. 
8.3. O Horário de recebimento dos produtos/materiais solicitados será de 8h às 14h, sendo de responsabilidade 
exclusiva da Contratada todas as despesas referentes ao frete, carga de descarga até o local de armazenamento. 
8.4. O transporte dos produtos/materiais deverá ser efetuado dentro do exigido para os mesmos: e devidamente 
protegidos, evitando desperdícios e prejuízos para ambos. 
8.5. Os dados constantes na identificação da embalagem no que se refere a data de validade, nome do produto, 
quantitativo, volume etc., deverá corresponder ao conteúdo interno da mesma, ou seja, às embalagens primárias e 
de consumo. 
8.6. -~ p~~tos/materiais deverão ter prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses, a pa~·r da da e 
receo1memo aos mesmos. 

Av. João Paulo li s/n, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001 58t/Y • 
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LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

8.7. É assegurado ao Almoxarifado da SESAU, recusar o recebimento dos produtos/materiais com prazo de 
validade inferior ao especificado. 
8.8. Em caso de devolução dos itens por estar em desacordo com as especificações do Edital, todas as despesas 
serão atribuídas à empresa contratada. 
8.9. A substituição do material devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acordo com o prazo estabe
iecido conforme cada caso e formaimenie acordado enire as partes, após recebimenio àe noiiiicação assinada peio 
responsável pela identificação do desacordo. 
8.10. Na nota fiscal deverá constar: especificação do produto, quantitativo fornecido, valor unitário e valor total por 
item. As informações deverão estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a facilitar a conferência. 
8.11. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de estabelecer o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
hn~c: r-nnt:::uinc: ,fa ,fat::i fip l'P('Phimi:>ntn nmvic:nrin n::i~ fine: fip ::ir-i:>it::i,-::in P l'P('Phimi:>ntn fipfinitivnc: fine: nmri11tnc: ··-·-....,, __ ,,_ ... ....,.., .,._ """""""" wv •-V-WIIIIVII\.V ,.,,...,.,....,...,,,v, ,,,_,w IIIIV '-'V -vvn,uy-v - , ___ ..., .. , • ....,, ... - .,._, .... ,.,.._...., .... vv ,., • ..., ........ ....,....,, 

para que seja verificada pormenorizadamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constan
tes no anexo do termo de referência. 

CLÁUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRA TO: 
9.1. Os fiscais designados para acompanhamento e fiscalização do presente contrato os servidores Hamanda 
Serrão de Sousa e João Elton Paula de acordo com a Portaria nº 027/2019-GAB-SESAU, responsável pelas 
seguintes atividades. 
9.2. Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em 
conformidade com a entrega dos materiais; 
9.3. Anotar em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos materiais; 
9.4. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens; 
9.5. Àtestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto à execução dos serviços; 
9.6. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes. 
9.7. Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no 
contrato; 
9.8. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de 
sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1 . Efetuar entrega dos materiais em perfeitas condições de armazenamento e sem vazamentos, perdas ou 
desperdícios, no prazo e local preteritamente indicados, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando 
detalhadamente as especificações contidas no contrato. 
10.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação 
.,en"" "··---=- - ----- .J ___ ..._ ____ - --=-~--=- .... _ ___ ,:..,_.a_ .... ____ .1,_..,:_:_ 
,u . .>. vumpnr o prazo ae emrega e vIgencIa aa vanaaae aos ma1enaIs. 

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes de produtos em desacordo com o estabelecido neste 
contrato, em consonância ainda com os Arts. 12, 13, 17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 
8.078/1990. 
10.5. Se após recebimento definitivo do produto for identificado algum desacordo com o que foi contratado, o prazo 
n::irn s11ru;tih1ir-J:ío cio l'P.fP.ricto itP.m SP.r::i ctP. form::i imP.<fi::it::i . r--·- ---------.,.-- -- ·-·-··-- , .. _, ,, --·- -- ·-··· ·- ····--·-... -· 
10.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável pelo atendimento das solicitações desta Secreta-
ria, bem como para qualquer eventualidade que se fizer necessária na vigência do fornecimento. 
10.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a pessoal, 
fretes, taxas, seguros, encargos Sociais e Trabalhistas e demais despesas que se fizerem necessárias à efetiv 
entrega dos itens solicitados. 

Av. João Paulo li sln, - Dom Aristides - Marituba- Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 
Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 
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ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL- SESAU 

LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

10.8. Dispor dos meios de transportes necessários para a devida entrega dos nos prazos, locais e horário estabele
cidos neste instrumento. 
10.9. Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorrentes de dolo ou culpa por parte de seus emprega
dos e/ou prepostos. 
10.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
:--..... ,1,...;..a ................ ____ ,;.., __ -- ....... .,... ..... .,,.;:; .... ..a-- ...................... .::::. ................................ :..a ..... .... 
lllt::yUICIIIUCIIJ~ l;\.llllt:UUCI:> IICI t:At:\;~ UCI:> UUII~~:, Cl:>:>UIIIIUCI:>. 

10.11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
1 O .12. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, 
e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros. 
10.13. Não oennitir a utilizacão de aualauer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na condicão de aorendiz 

- - - - •• - - - • - - .> - - - - - , - - - , - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - .> • - - - , - -

para os maiores de quatorze anos, e nem pennitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
11.1 . Pennitir a Contratada o acesso ao local de entrega dos produtos, colaborando para as operações de entrega e 
reiirada dos materiais soiicitados observadas as nonnas de segurança. 
11.2. Verificar desveladamente, no prazo fixado no contrato, a confonnidade dos bens recebidos com as especifica
ções constantes neste contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
11.3. Receber provisoriamente os produtos mediante regular aferição de disponibilizando local, data e horário. 
11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
riir:>c:inn::irin hir:>m rnmn ::itir:>c:t::ir n::i l\lnt::i J:ic:r::il/J:::ih1r.::i ::i ir:>foti\/::i ir:>ntrcn::i rin nhiir:>tn rnntr.::it::irin ir:> c:ir:>11 ::irir:>itir:> 
""""'""''~••'-'"'""' """'''' V\JIIIV """"'""'""'' ''"" •• ...., ....... •~u• UI.Ull.,I u "''"'uwu "'''u"'~u uv VIJJ"""v VVIIU\,ALUUV"' o,J\.fU uv"''""'' 

11.5. lnfonnar a Contratada sobre qualquer irregularidade apresentada no fornecimento dos materiais solicitados. 
11.6. Efetuar o devido empenho da despesa, garantindo o Pagamento das obrigações assumidas. 
11. 7. Efetuar o pagamento após Tenno de Aceite Definitivo e de acordo com as condições avençadas entre as 
partes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de atesto do recebimento definitivo. 
11.8. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues cujos venham 
a apresentar (DEFEITOS), ou ainda, que não atendam as especificações de acordo com que está no contrato, 
cabendo à CONTRATADA substituir o material imediatamente, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do 
contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA• DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS 
Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Secretaria Municipal de 
t""-.'·.J- .J- ·•---=4...L.- __ .... _ _,1.._ 

.:>i::IUU~ U~ IVli::llllUUi::1 JJUU~I i::I. 

12.1. Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e penal cabíveis; 
12.2. Fica estabelecido o percentual de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos 
de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, inexecução ou 
desistência da contrata; 
12.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município de Marituba, 
garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das 
demais sanções legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA• DA RESCISÃO: 
13.1 . De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

Av. João Paulo li s/n, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 
Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 



ESTADO DO PARÁ 
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LICITA Ô · li CONT~iOS 

1 - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
citada ei; 

li - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência 
para a Administração; 

Ili - judicial! nos termos da legislação. 

CLÂUSI.JlA céc1MA Q\JAJUA ~ O 'ªQUl!,,l;RIO l!CôNÕMICÓ•FINANeEIRQ Dôi êONT!tA'f(;;)~ 
14 .1 . Durante ã v,gênclã dõ Cõnirãtõ, os preços reglstraàos serão fixos e írreajustáveis, exceto nas hipóte
ses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 ou de r~1,1çªo QQ§ Pf~Ç% prn!içª~Q§ !1Q m~fÇâQQ, . 
1 tt .§s l@ 9fflpf~V . · • ff~ fl!Ji !;lij §i!Yª ª ~fêVi t 11a ª!í!'!êê ~d~ ~@ i i§.~ 111 dt7 ª't 9~, ~ª êl fl
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, · ~/9~, @ Admitli§l ~ê§1 - jt !ijªF §Qfl~~riient~! go~ef~ §~tar J?<'>f §ll!flGijJªF A Oe.nU<!IO g ifliciªf ow~ 
ti.,.,,,~ -, l;";t.,100.... . -.,,~._ $ll ,..,, 'é:nvuü; 

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que 
detem1ina a alínea "d" do inciso 11, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁU· Ul.A OÉCIMA Q!JINTA • OQ F-QRO; 
i ª· 1. Pª r ~ §§iv ão de qyªi~quer tiúviâoo, iiiiQÍQfl gy tMdí~~ deooft!i!flhls dê-iti C@f!t"ªig Admirtí§irailvo, fl~ã 
eleltg, IOli Conlrgtªt1t~1 o fQrQ dª Comªr~g de MQrit1.1bª1Pª, çom ª renúr-1eiª dg qu11lgu@r outro, es~i~I, privllegi. 
aào ou de eieição, que tenham ou venham a ter. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Secretaria Municipal de Saúde, na imprensa oficial e no Portal 
...a ........ 1. ,..;,....J:.,..: .... -...,...1 .... .,.. ~- T..:"-••..,..,..I ..1 .... ,.... __ , __ "'-- l.1 .• - :-: .... : -...., Tra.• 
uu::, J Ull::,U~M l<IIJU::, UU 11 IUUlldl Ut:: l.,UI lld::, UU::, IVIUI 11i.;IIJIV::, • 11.,IVI. 

1s,2. ~st ndQ ás Pªrtes de pienf) ~ onJo 'ºfl' §1:l tiltUJsyt s ~ ~gndiç~ s e.r0 pootuadª&, nrmilm g preset1te ô©ntr-ijto 
m tr ~ viª~ ele !QYªI t~or ni presen9ª Qij dYisi~ tQSti?mimhi§, D~J-a que Drodu~ ~ fl@Q~~sª rio~ ef~í\§~ jurídi1.lê5 

legais para publicação no prazo legal como condição de ef1Cácia. 

-OS!JÊ ~fROA POMPEU 
SECRETAfflQ_~.!JbH2ÍPAL OE SAÚDE DE MARITUBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA 
Contratante 

Testemunhas: 

u~ntuh..,/01. "J7 ,1,. ~hnl ,1,. ')0')0 
IVIOtll.UUQII l"l t LI UQ OUIII UÇ LULU , 

.. :~YC~!~0!o1i/i;17 
CNPJ: 28.155.068/0001-69 

Contratada 

Av. João Paulo li sln, - Dom Aristides - Marituba - Parã, CNPJ: 10.299.375/0001-58 
Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cpfscsau@yafJoo. com 
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