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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO Nº 2020070801     

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MARACANÃ, através do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, CNPJ-MF, Nº 11.783.343/0001-96, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado 
neste ato pelo Sr. LUIZ PINHEIRO DE ARAUJO JUNIOR,  SECRETARIO MUNICIPAL, residente na TV. 
SATURNINO COSTA, 46 - QUADRA 47, portador do CPF nº 516.567.012-00 e do outro lado NTC SOLUTIONS 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,    CNPJ 28.905.977/0001 -77, com sede na TV TRES DE 
MAIO, 1218 - Edf Alpha Center Sl 302, São Brás, Belém-PA, CEP 66063-383, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA(O), neste ato representado pela Sra.    PAULINA FIAMA DE ARAUJO COHEN, residente na R 
Bernal do Couto, 106, Edf Uranus Garden Apt 2002, Umarizal, Belém-PA, CEP 66055-080, portador do CPF 
953.635.562-00, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MOTIVADA AO COMBATE NA PREVENÇÃO AO COVID-19 DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, 
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTADA NO ART. 4º DA LEI 13.979/20 E SUAS ALTERAÇÕES, E SUBSIDIARIAMENTE NO 
ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

034242  ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - Marca.: ITAJA             FRASCO              2.500,00            15,000        37.500,00
035235  TOUCA SANFONADA DESC C/100 UND - Marca.: SKY          PACOTE                200,00            55,000        11.000,00

082401  ALCOOL EM GEL 70% 1000ML - Marca.: ITAJA              FRASCO              2.500,00            29,750        74.375,00
082402  AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGAS PCT C/10 - Marca.: MR  PACOTE                300,00           372,500       111.750,00

         HEALTH SAFETY                                         
        Nao tecido, 100%  polipropileno,  manga  longa  30g PCT

        C/10                                                   
                                                               

082403  AVENTAL DESCARTAVEL TNT C/ TIRAS (PCT.C/10) - Marca.  PACOTE                300,00           137,500        41.250,00
        : MR HEALTH SAFETY                                     
082404  MASCARA PFF2S S/FILTRO - Marca.: GRAZI                UNIDADE             3.500,00            18,000        63.000,00

082405  MASCARA PFF2S C/FILTRO - Marca.: GRAZI                UNIDADE             2.500,00            22,000        55.000,00
082406  MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTAVEL - Marca.: MR HEALTH  UNIDADE               700,00           123,380        86.366,00

         SAFETY                                                
        MACACAO DE SEGURANCA DESC TECIDO LAMINADO MICROPOROSO P

        / M / G / XC / XXG                                     
                                                               

082407  OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCOLOR - Marca.: SUPE  UNIDADE             1.200,00            15,000        18.000,00
        RMEDY                                                  

082408  SAPATILHA DESCARTAVEL PRO-PÉ BRANCO EM TNT PCT C/100  PACOTE                200,00            73,630        14.726,00
         - Marca.: SKY                                         

082409  SAPATO PROFISSIONAL IMPERMEAVEL EVA PARA ENFERMAGEM   PAR                   200,00           200,000        40.000,00
        - Marca.: WOLK                                         
        Calçado ocupacional de  uso  profissional  tipo sapato,

        impermeável, confeccionado em    material    polimérico
        (EVA), soleta de borracha antiderrapante, resistente ao

        óleo combustível e  à  absorção  de  energia. Solado em
        borracha formulada especialmente para obter alto índice

        de aderência (SRC),   resistente  a  óleo  combustível.
        Absorção de Energia  na  área  do  Salto (E). Altura do

        cano: Calçado Baixo  55  mm  Revestimento  Interno: Sem
        forro para melhor  higienização  (lava  e  seca fácil).

        Solado: Overgrip. Numeração: 34 ao 41                  
082410  PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD - Marca.: MEDIBEM       UNIDADE             1.500,00            30,000        45.000,00

        Protetor facial (Face Shield) com regulagem de tamanhos
        através de carneira. Constituído de viseira no material
        policarbonato com dimensões  de  345  x  200mm (tamanho

        8")                                                    
082411  CABINE DE DESINFECÇÃO COVID-19 - Marca.: NTC          UNIDADE                 3,00        23.000,000        69.000,00

        Cabine de Desinfecção,  tamanho  2,22m altura x 1,40m x
        1,40m                                                  

                                                               
082412  CLORETO DE BENZALCÔNIO CONCENTRADO 6% - Marca.: NTC   LITRO                 180,00           250,000        45.000,00

        Produto com alto  poder bactericida, possuindo como seu
        ativo principal o  Cloreto  de Benzalcônio (6%) efetivo

        contra bactérias Gram   positivas   e  Gram  negativas,
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        fungos e vírus.                                        

082413  TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TEMPERATURA DA TESTA SEM  UNIDADE               150,00           500,000        75.000,00
         CONTATO - Marca.: XIANDRE                             

        Sensor avançada de  medição  de  temperatura IR do tipo
        pistola, sem radiação,   com  medição  segura,  leitura

        precisa em aproximadamente    dois    segundos.   Forte
        adaptabilidade à temperatura ambiente. Tela de LCD, com

        praticidade de manuseio.                               
082414  TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: G-TECH          UNIDADE               100,00            50,000         5.000,00

        Termômetro Clínico Digital   devera  ser  verificado  e
        aprovado pelo INMETRO    com   precisão   e   qualidade
        comprovada. Possuir indicador    sonoro   com   alertas

        diferenciados para temperatura  normal e febril. Função
        auto-desligamento que faz  com  que o aparelho desligue

        após 10 minutos  sem  uso.                             
        Uso para medição precisa da                            

        temperatura e controle da febre.                       
                                                               

082415  OXIMETRO DE DEDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO OLED DIGITAL   UNIDADE               100,00           272,500        27.250,00
        - Marca.: DEJAMARO                                     

        O oxímetro de  pulso  para  uso  na  ponta dos dedos de
        maneira acessível de medir com precisão a taxa de pulso

        (RP) e os  níveis  de  saturação  de oxigênio no sangue
        (SpO2). Com display  OLED,  devera  mostrar os dados de
        teste claramente. Desligamento   automático   após   8s

        quando não estiver  em  uso.  Material:  Plástico Tela:
        OLED Perfusão: Inferior  a  0,1%  Precisão:  SpO2  (70%

        -99%) + - 2% PR (30BPM-250BPM): + - 1BPM ou + -1%      

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      819.217,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020 e 
subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93.

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. 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;

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

3.4. 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;

3.5. 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.

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

3.7. 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.
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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. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela servidora Kelly Viviane da Luz Mota, inscrita no CPF nº 
739.263.612-04 designada para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

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.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 07 de Agosto de 2020 extinguindo-se em 06 de Outubro de 
2020,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 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:

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

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 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 OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 819.217,00 (oitocentos e dezenove mil, duzentos e dezessete reais), a 
ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na 
proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem 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 NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2020 Atividade 0701.103020110.2.039 Manutençao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 
-MAC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 
819.217,00, 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.
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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 MARACANÃ, 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, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    MARACANÃ-PA, 07 de Agosto de 2020

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
    CNPJ(MF) 11.783.343/0001-96

    CONTRATANTE

    NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
    CNPJ 28.905.977/0001-77

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________            2._______________________________
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