
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20200103       

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MAGALHÃES BARATA, através do(a) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 13.711.955/0001-07, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) RAIMUNDO SOARES LOPES,  SECRETARIO, residente na TV SAMUEL 
MACDOVIL, portador do CPF nº 171.298.772-00 e do outro lado C J A PARENTE,    CNPJ 83.646.307/0001-91, 
com sede na TR PIRAJA, 578, MARCO, Belém-PA, CEP 66093-050, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).    GILBERTO CONCEIÇÃO DIAS, residente na 
TRAVESSA PIRAJÁ Nº578, PEDREIRA, Belém-PA, CEP 66087-490, portador do(a) CPF 304.491.202-44, têm 
justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E INSUMOS (MEDICAMENTOS, 
MATERIAL TÉCNICO, LABOTATORIAL, EPI)PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

000546  ALCOOL 70% - Marca.: SANDOL                           FRASCO                180,00            18,800         3.384,00

        álcool 70% líquido  de  1lt. com registro no Ministério
        da Saúde. O  prazo  de  validade  mínima deve ser de 12

        (doze) meses a partir da data de entrega.              
000549  ÁLCOOL EM GEL - Marca.: SANDOL                        FRASCO                100,00            14,000         1.400,00

        70%, para limpeza  e desinfecção, mata bactérias frasco
        de 440g                                                

000818  ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO - Marca.: S  UNIDADE             9.000,00             0,060           540,00
        OBRAL                                                  

000820  BESILATO DE ALODIPINO 10MG COMPRIMIDO - Marca.: GEOL  UNIDADE             2.500,00             0,220           550,00
000825  METIFORMINA 850MG COMPRIMIDO - Marca.: PRATIDONADUZZ  UNIDADE            10.000,00             0,170         1.700,00

000832  GLIBENCLAMIDA 5MG - Marca.: MEDQUIMICA                UNIDADE            25.000,00             0,060         1.500,00
000833  CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG COMPRIMIDO - Marca.:  UNIDADE             3.000,00             0,180           540,00
         EMS                                                   

000836  CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO - Marca.: UNIAOQUIMIC  UNIDADE             7.000,00             0,700         4.900,00
000837  CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO - Marca.: HIPOLA  UNIDADE             2.000,00             0,790         1.580,00

000839  CLORIDRATO CLOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO - Marca.: U  UNIDADE             2.000,00             0,520         1.040,00
        NIAO QUIMICA                                           

000840  DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO - Marca.: CRISTALIA           UNIDADE             1.500,00             0,230           345,00
000957  AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO - Marca.: PRATI        COMPRIMIDO          3.000,00             6,980        20.940,00

000990  IVERMECTINA 6 MG - Marca.: VITAMED                    COMPRIMIDO          1.500,00             4,200         6.300,00
001001  DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML - Marca.: HYPO  AMPOLA              1.500,00             1,490         2.235,00

        FARMA                                                  
        DEXAMETASONA fosfato di-sódico 4mg/mL. injetavel 4mg/mL

        F.A 2,5mL.                                             
001010  PREDINISONA 20 MG - Marca.: SANVAL                    COMPRIMIDO         15.000,00             0,620         9.300,00
001041  VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)500MG AMPOLA 5ML. - Marc  AMPOLA                600,00             1,490           894,00

        a.: SANTISA                                            
001280  DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML - Marca.: HYPOFARMA  AMPOLA              1.000,00             1,560         1.560,00

001287  COMPLEXO B 2ML INJETAVEL - Marca.: HYPOFARMA          AMPOLA                800,00             2,400         1.920,00
022586  PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO - Marca.: CRISTALIA      UNIDADE             3.000,00             0,340         1.020,00

034643  CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO - Marca.: CRISTALIA         UNIDADE             2.000,00             0,290           580,00
046664  SORO RINGER SIMPLES 500 ML ( SISTEMA FECHADO) - Marc  FRASCO                500,00             6,800         3.400,00

        a.: HALE                                               
046677  COMPRESSA N/ESTERIL 7,5X7,5 CM 09 FIOS PC C/ 500 - M  PACOTE                 50,00            21,300         1.065,00

        arca.: ANDREONI                                        
046714  LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP - Marca.: LEGRAND       COMPRIMIDO         30.000,00             0,190         5.700,00

047065  CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO - Marca.:   UNIDADE             2.000,00             0,460           920,00
        CRISTALIA                                              
047066  HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO - Marca.: CRISTALIA       UNIDADE             2.500,00             0,420         1.050,00

057765  METOCLOPRAMIDA 10M COMPRIMIDO - Marca.: HIPOLABOR     COMPRIMIDO         15.000,00             0,280         4.200,00
057766  CICLOBEZAPRINA 5MG - Marca.: EUROFARMA                COMPRIMIDO         12.000,00             0,880        10.560,00

057771  SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM G - Marca.: POLIFILME   UNIDADE                50,00            28,000         1.400,00
        COR CINZA, TAMANHO  G.  Cobertura  para  Óbito/Cadáver,

        tamanho G, na   medida  aproximada  de  90  x  200  cm.
        Gramatura de 200   g/m2.   Constituída  de  Polietileno

        Virgem de baixa  densidade, na cor cinza, com selamento
        eletrônico nas extremidades  superior  e  inferior. Com

        alças laterais longitudinais,  sendo duas de cada lado,
        para facilitar o  transporte.  Zíper  frontal costurado

        com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de
        10 cm das extremidades superior e inferior, para evitar
        vazamento. Sem costuras   laterais,   com  etiqueta  de

        identificação presa ao  cursor do zíper com espaço para
        inscrição do nome do Hospital / Órgão, nome do cadáver,

        data e hora  do  falecimento  e observações. Com laudos
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        positivos emitidos por   laboratório   acreditado  pelo

        INMETRO, nos ensaios  de  determinação do desempenho em
        levantamento (NBR 9476);  estanqueidade  (NBR  9191)  e

        verificação de resistência    ao    levantamento    por
        incremento de carga  até  a  ocorrência de ruptura para

        lastro de no  máximo  100  kg  sem  apresentar danos ou
        rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor

        cinza; uso único e individual                          
057772  SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM GG - Marca.: POLIFILME  UNIDADE                30,00            28,000           840,00

        COR CINZA, TAMANHO  GG.  Cobertura  para Óbito/Cadáver,
        tamanho GG, na  medida  aproximada  de  90  x  200  cm.
        Gramatura de 200   g/m2.   Constituída  de  Polietileno

        Virgem de baixa  densidade, na cor cinza, com selamento
        eletrônico nas extremidades  superior  e  inferior. Com

        alças laterais longitudinais,  sendo duas de cada lado,
        para facilitar o  transporte.  Zíper  frontal costurado

        com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de
        10 cm das  extremidades superior e inferior para evitar

        vazamento. Sem costuras   laterais,   com  etiqueta  de
        identificação presa ao  cursor do zíper com espaço para

        inscrição do nome  do  Hospital/Órgão, nome do cadáver,
        data e hora  do  falecimento  e observações. Com laudos

        positivos emitidos por   laboratório   acreditado  pelo
        INMETRO, nos ensaios  de  determinação do desempenho em
        levantamento (NBR 9476);  estanqueidade  (NBR  9191)  e

        verificação de resistência    ao    levantamento    por
        incremento de carga  até  a  ocorrência de ruptura para

        lastro de no  máximo  100  kg  sem  apresentar danos ou
        rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor

        cinza; uso único e individual;                         
057774  LUVA DE PROCEDIMENTO-GRANDE EM LATEX - Marca.: MEDIX  CAIXA                 150,00            52,000         7.800,00

        Luva ambidestra para  procedimentos não cirúrgicos, não
        estéril, descartável, tamanho  grande. Confeccionada em

        látex natural flexível,   com   bainha,   com   textura
        uniforme, sem falhas,  emendas  ou  furos, com perfeita

        adaptação ao formato  anatômico  da  mão  e  ajuste  ao
        antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a
        finalidade, deverão ser  levemente  lubrificadas com pó

        absorvível atóxico. Deverão    vir   em   caixas   tipo
        "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das

        luvas uma a   uma,  contendo  100  unidades.  Embalagem
        resistente de modo  a assegurar proteção do produto até

        o momento de  sua utilização e trazendo externamente os
        dados de identificação,  procedência,  número  de lote,

        método, data de fabricação e prazo de validade e número
        de registro no  Ministério  da  Saúde  e  Ministério do

        Trabalho                                               
057775  LUVA DE PROCEDIMENTO-PEQUENA EM LATEX - Marca.: MEDI  CAIXA                 150,00            52,000         7.800,00
        Luva ambidestra para  procedimentos não cirúrgicos, não

        estéril, descartável, tamanho pequeno. Confeccionada em
        látex natural flexível,   com   bainha,   com   textura

        uniforme, sem falhas,  emendas  ou  furos, com perfeita
        adaptação ao formato  anatômico  da  mão  e  ajuste  ao

        antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a
        finalidade, deverão ser  levemente  lubrificadas com pó

        absorvível atóxico. Deverão    vir   em   caixas   tipo
        "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das

        luvas uma a   uma,  contendo  100  unidades.  Embalagem
        resistente de modo  a assegurar proteção do produto até

        o momento de  sua utilização e trazendo externamente os
        dados de identificação,  procedência,  número  de lote,
        método, data de fabricação e prazo de validade e número

        de registro no  Ministério  da  Saúde  e  Ministério do
        Trabalho. O prazo  de  validade  mínimo  deve ser de 12

        meses a partir da data de entrega.                     
057776  LUVA DE PROCEDIMENTO-MÉDIO EM LATEX - Marca.: MEDIX   CAIXA                 150,00            52,000         7.800,00

        Luva ambidestra para  procedimentos não cirúrgicos, não
        estéril, descartável, tamanho  médio.  Confeccionada em

        látex natural flexível,   com   bainha,   com   textura
        uniforme, sem falhas,  emendas  ou  furos, com perfeita

        adaptação ao formato  anatômico  da  mão  e  ajuste  ao
        antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a

        finalidade, deverão ser  levemente  lubrificadas com pó
        absorvível atóxico. Deverão    vir   em   caixas   tipo
        "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das

        luvas uma a   uma,  contendo  100  unidades.  Embalagem
        resistente de modo  a assegurar proteção do produto até

        o momento de  sua utilização e trazendo externamente os
        dados de identificação,  procedência,  número  de lote,

        método, data de fabricação e prazo de validade e número
        de registro no  Ministério  da  Saúde  e  Ministério do

        Trabalho                                               
057784  TERMOMETRO INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA - Marca.: GTEC  UNIDADE                 6,00           480,000         2.880,00

        Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50o A
        380. É Aplicável  Para  Várias Temperaturas Seja Quente

        Ou Fria, Pode  Ser Medido A Distância. Possui Sensor De
        Temperatura De Amplificador  De  Sinal, Processamento E
        Display De Lcd Com Luz De Fundo, com Leitura Em Celsius

        Ou Fahrenheit, Equipado Com Um Laser Para Mirar, Função
        Hold Temperatura, Luz  De  Fundo  Lcd, 20 Segundos para

        Desligamento Automático                                
057807  ACIDO VALPROICO 500MG EPILENIL - Marca.: BIOLAB       CAIXA               1.200,00             1,100         1.320,00

        caixa com 50cap                                        
057809  FERNOBARBITAL 100MG - Marca.: UNIAO QUIMICA           COMPRIMIDO         10.000,00             0,260         2.600,00

057810  BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML 1ML - Marca.: HIPOLABOR      AMPOLA              1.500,00             2,680         4.020,00
057811  SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - Marca.: HALEX ISTAR     FRASCO                500,00             5,500         2.750,00

057812  DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 2ML - Marca.: HALEX ISTAR    AMPOLA                600,00             1,100           660,00
057815  COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS - Marca.: DESCARBO     CAIXA                   4,00           195,000           780,00

        caixa com 20 unidades                                  

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      129.773,00
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - 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.

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 SAÚDE 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.

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.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 12 de Maio de 2020 extinguindo-se em 12 de Agosto 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;

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 
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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$ 129.773,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e três 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 0911.103020016.2.057 Manut. das Unidad. de Media Complexidade , 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 35.149,00,  
Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 94.624,00, 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 MAGALHÃES BARATA, 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.

    MAGALHÃES BARATA-PA, 12 de Maio de 2020
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    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    CNPJ(MF) 13.711.955/0001-07

    CONTRATANTE

    C J A PARENTE
    CNPJ 83.646.307/0001-91

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________            2._______________________________
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