
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170571

O Município de IPIXUNA DO PARÁ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
12.846.471/0001-02, com sede na Trav. Padre José de Anchieta, s/nº, representado por MARIA AUXILIADORA CARVALHO 
CABRAL, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e PARA AMAZONIA 
SOLUÇÃO LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ 83.356.071/0001-59, com sede na TV. QUATORZE DE MARÇO, 410, UMARIZAL, 
Belém-PA, CEP 66050-430, representada por ALCINEY RODRIGUES DA SILVA, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 10.130,00 (dez mil, cento e trinta reais), em decorrência de
acréscimo quantitativo de seu objeto em face da inclusão de acessórios e equipamentos nos veículos licitados, nos termos do art. 
65, inciso I, alínea 'b', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 179.130,00(cento e setenta e 
nove mil, cento e trinta reais).

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

021152  VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 - Marca.: MTSUBISHI  UNIDADE                 0,03       123.000,000         3.690,00
        VEÍCULO TIPO PICK-UP   CABINE   DUPLA:  Zero  Km,  2.8,
        ano/modelo 2017/2017, fabricação  nacional, cor sólida,

        com ar condicionado,  tração  4x4,  direção hidráulica,
        freios 2 à  discos ventilados, freios ABS, Distribuição

        eletrônica de frenagem EBD, motor 4 cilindros em linha,
        à diesel, potência a partir de 140 cv, 3500 rpm (ABNT),

        câmbio e transmissão manual de 05 marchas sincronizadas
        e 01 marcha-ré,   4   portas,  com  capacidade  para  5

        passageiros, sistema de   injeção  direta,  freio  tipo
        auxiliar a vácuo,  circuito  hidráulico,  ABS  com  EBD

        atuante nas 4   rodas,Airbag   DUP,estribos   laterais,
        suspensão dianteira independente com braços articulados

        e barras de  torção,  suspensão  traseira  em  feixe de
        mola, largura/comprimento mínimo   da   caçamba:   1,45
        metros/1,50 metros, capacidade tanque de combustível 70

        litros,pneus 245/70 R16. Garantia de 1 ano. OBS.: Todos
        as características descritas   são  exigências  mínimas

        para o veículo.                                        
021153  VEICULO TIPO PASSEIO - Marca.: FORD                   UNIDADE                 0,14        46.000,000         6.440,00

        VEÍCULO TIPO PASSEIO:  Zero  Km,  ano/modelo 2017/2017,
        fabricação nacional, cor  sólida,motorização  de 70 CV,

        biocombustível com ar    condicionado,   motor   de   4
        cilindros em linha,  1.0  flex 8v, 4 portas, capacidade

        para 5 lugares,  direção hidráulica, 5 marchas a frente
        e 1 ré, tração dianteira com junta homocinética, bancos

        dianteiros reclinaveis, banco    traseiros   rebatível,
        retrovisor interno com  função  dia  e  noite, para-sol
        motorista com porta   documentos,  cinto  de  segurança

        laterais retrátil com  3  pontos de regulagem e central
        fixo de 2  pontos,  travas  eletricas,  vidro  eletrico

        dianteiro, sistema de alarme, para-choque na cor cinza,
        volante espumado, vidros climatizados verdes, maçanetas

        e retrovisores externos na cor preta, freios: dianteiro
        a disco rigido  e traseiro a tambor com sapata, roda de

        aço estamado 5,0  x  "13", pneu 175/70 R13, carga últil
        400Kg, tanque de   combustivel   50L,   capacidade   do

        porta-malas 290L, dimensões:    comprimento    3.693mm,
        largura 1.548mm, altura  do veículo 1.489mm, entre-eixo

        2.361mm, altura do  solo  166mm.  Garantia  de  01 ano.
        OBS.: Todos as características descritas são exigências
        mínimas para o veículo.                                

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       10.130,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 Atividade 
0703.103010188.2.024 Manutenção do Programa de Saude da Familia PSF, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
Material Permanente, Subelemento 4.4.90.52.48.

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº - CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos 
legais.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 20 de Setembro de 2017

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF)  12.846.471/0001-02

 CONTRATANTE

 PARA AMAZONIA SOLUÇÃO LTDA - EPP
 CNPJ 83.356.071/0001-59

 CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._______________________________                                                       2._______________________________

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº - CENTRO
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