
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20220501       

O MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na Trav. Magalhães Barata,s/n, Centro, Cep: 68.637-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o 
nº 12.846.471/0001-02, representado pelo(a) Sr.(a) JHONATAS DE LIMA COELHO DA COSTA, SECRETARIO 
MUNICIPAL DE SAUDE,  portador do CPF nº 010.745.132-82, residente na TV SOUZA FRANCO, 144,  e de 
outro lado a firma J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.142.432/0001-30, 
estabelecida à R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, Nº 11, TAPANA, Belém-PA, CEP 66825-440, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JOSE EDSON DE 
OLIVEIRA RODRIGUES, residente na RUA BALTIMORE, Nº 11, ICOARACI/TAPANA, Belém-PA, CEP 
66833-510, portador do(a) CPF 633.583.284-49,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do 
qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 034/2022-PE/SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, VISAN DO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPIX UNA DO PARÁ.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010806  AREIA TIPO FINA - Marca.: AREIA                       METRO CÚBICO           35,00            81,000         2.835,00
        Lavada, de 1ª  qualidade. O material deverá estar livre

        de impurezas, tais  como pedras, tocos, folhas, matéria
        orgânica, graxa, óleo   e  quaisquer  outros  tipos  de

        impurezas que comprometam   a   qualidade  do  material
        entregue e, estar  de  acordo com as normas técnicas da

        ABNT/NBR 7214/2012.                                    
010822  CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS - Marca.: ALUMASA          UNIDADE                19,00            10,990           208,81

        Caixa de descarga  em  polietileno e engate flexível em
        PVC, na cor branca, máximo de 9 litros a cada descarga,

        facilidade de regulagem  do  volume  de água através da
        torneira bóia. NBR  15491.  Especificações do produto e

        indentificação do fabricante impressos na embalagem.   
011169  VERNIZ 3,6L - Marca.: VERBRAS                         LATÃO                   8,00            68,380           547,04

        Solução similar à  resina,  utilizada para proporcionar
        proteção, beleza e  resistência  a  inúmeros  tipos  de

        materiais, criando uma  camada  sólida  e  brilhosa nos
        locais onde é aplicado. Latão de 3,6 litros            

011186  PREGO 15X15 - Marca.: TRIANGULO                       QUILO                  13,00            20,440           265,72
        Para fixação em  diversas  superfícies, desenvolvido em
        aço resistente à  corrosão,  possui  corpo liso, cabeça

        cônica e axadrezada,      ponta      tipo      diamante
        polido.                                                

        Embalagem de 01kg.                                     
011301  FOLHA DE LIXA Nº 80 - Marca.: AMATOOLS                CAIXA                 125,00            51,360         6.420,00

011302  FOLHA DE LIXA Nº 120 - Marca.: AMATOOLS               CAIXA                 125,00            45,050         5.631,25
011670  TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM - Marca.: TIJOLO         MILHEIRO              300,00         1.190,000       357.000,00

        MAIS 10% DE MEIO TIJOLO                                
012862  REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM - Marca.: VICAP       UNIDADE                13,00             4,500            58,50

        O registro de  esfera  é  responsável  pelo bloqueio ou
        liberação do fluxo  de  água  para  os outros pontos de

        distribuição da sua  residência, comércio ou indústria.
        Praticidade e segurança:  se  você precisa realizar uma

        manutenção, com apenas de volta interrompe a entrada da
        água. Para facilitar   o  uso,  recomenda-se  que  seja

        aplicado de forma aparente.                            
        Pvc para água fria .                                   

013155  CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROS - Marca.: QUALY             UNIDADE                 3,00           434,200         1.302,60
        Plástica, possuir fechamento   seguro   para  evitar  a
        proliferação do mosquito  da  dengue, evitando os raios

        solares para formação  de  algas  e  bactérias, possuir
        marcação com furos,     facilitando    a    instalação,

        superfície interna lisa que evita incrustações, elevada
        durabilidade e aditivo UV.                             

013319  CAP DE PVC SOLDÁVEL 25MM - Marca.: MULTILIT           UNIDADE                18,00             0,650            11,70
        Cor marrom, fabricado  de  PVC,  cloreto  de polvinila,

        temperatura máxima de  trabalho  de 20ºC, facilidade de
        instalação, junta soldável  a frio de simples execução,
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        não requer equipamentos especiais, vida útil de 50anos,
        suporta pressão de  serviço de até 75 m.c.a, dimensões:

        A 18,5 x D 25 x D2 30,2 x D3 34,00. NBR 5648/5626.     
013533  ENGATE FLEXÍVEL 40CM - Marca.: ALUMASA                UNIDADE                20,00             3,760            75,20

        Cor branco, espigão  com  exclusivo encaixe para o anel
        de vedação, que  evita  sua perda durante a instalação,

        acabamento perfeito e  de  fácil  limpeza, risistente à
        corrosão                                               
                                                               

013596  THINNER 900ml - Marca.: SOLUT                         LATA                   30,00            13,000           390,00
015614  ABRAÇADEIRA CONDULETE PVC 2" PARA 3/4 - Marca.: WETZ  UNIDADE                22,00             2,850            62,70

        altura:1.80cm; largura: 3.10cm                         
015615  AÇO PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/4 CA -50 12  BARRA                  31,00            22,850           708,35

        M - Marca.: MAIA                                       
        Uso indicado para montagem de armadura de aço          

        Produto:                                               
        Vergalhão                                              

        Material: Metal                                        
        Tipo de    Material:    Aço                            

        CA-50                                                  
        Acabamento Nervurado                                   

        Comprimento: 12  m                                     
        Bitola                                                 

        do Ferro: 12,5 mm                                      
015616  AÇO PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/16 CA-50 12  BARRA                  29,00            23,850           691,65

        M - Marca.: MAIA                                       
        Uso Indicado para montagem de armadura de aço          
        Produto:                                               

        Vergalhão                                              
        Material: Metal                                        

        Tipo de    Material:    Aço                            
        CA-50                                                  

        Acabamento: Nervurado                                  
        Comprimento: 12m                                       

        Bitola                                                 
        do Ferro: 12,5 mm                                      

015617  AÇO PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/8 CA-50 12M  BARRA                  29,00            24,800           719,20
         - Marca.: MAIA                                        

        Uso Indicado para montagem de armadura de aço          
        Produto:                                               

        Vergalhão                                              
        Material: Metal                                        

        Tipo de    Material:    Aço                            
        CA-50                                                  

        Acabamento: Nervurado                                  
        Comprimento: 12m                                       

        Bitola                                                 
        do Ferro: 12,5 mm                                      
                                                               

015618  AÇO PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 5/16 CA-50 12  BARRA                  29,00            26,850           778,65
        M - Marca.: MAIA                                       

        Uso Indicado para montagem de armadura de aço          
        Produto:                                               

        Vergalhão                                              
        Material: Metal                                        

        Tipo de    Material:    Aço                            
        CA-50                                                  

        Acabamento: Nervurado                                  
        Comprimento: 12m                                       

        Bitola                                                 
        do Ferro: 12,5 mm                                      

                                                               
015621  ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EM PVC 50mm x 1.1/2 - Marca  UNIDADE                 8,00             2,000            16,00

        .: MULTILIT                                            
        Desenvolvidas conforme norma   ABNT   NBR   5648,  para

        conduzir água potável  à  temperatura  ambiente  até os
        pontos de utilização. Os Tubos e Conexões soldáveis são
        fabricados em PVC, na cor marrom. ,                    

015622  ADAPTADOR CURTO DE PVC SOLDÁVEL 60mm X 2 - Marca.: M  UNIDADE                16,00             9,000           144,00
        ULTILIT                                                

        Desenvolvidas conforme norma   ABNT   NBR   5648,  para
        conduzir água potável  à  temperatura  ambiente  até os

        pontos de utilização. Os Tubos e Conexões soldáveis são
        fabricados em PVC, na cor marrom. ,                    

                                                               
                                                               

015623  ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA   UNIDADE                10,00             8,000            80,00
        20mm x 1/2" - Marca.: FORTLEV                          

        O adaptador auto-ajustável  longo na cor marrom, unidos
        através de junta  soldável  de  acordo  com a NBR 5648,

        acompanha rosca interna para reservatórios com junta de
        vedação, e vem  com  flange  e  anel,  e possui vedação

        total, eliminando os    vazamentos    provocados    por
        superfícies irregulares das  caixas d' água. É aplicado

        em instalações prediais   de   água  fria  permanentes,
        embutidas em paredes  ou  aparentes em locais cobertos,

        com sistema dimensionado   para  suportar  pressões  de
        serviço de 750 kPa.                                    
015624  ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA   UNIDADE                 8,00             9,000            72,00

        25mm x 3/4" - Marca.: FORTLEV                          
        O adaptador auto-ajustável  longo na cor marrom, unidos

        através de junta  soldável  de  acordo  com a NBR 5648,
        acompanha rosca interna para reservatórios com junta de

        vedação, e vem  com  flange  e  anel,  e possui vedação
        total, eliminando os    vazamentos    provocados    por

        superfícies irregulares das  caixas d' água. É aplicado
        em instalações prediais   de   água  fria  permanentes,

        embutidas em paredes  ou  aparentes em locais cobertos,
        com sistema dimensionado   para  suportar  pressões  de

        serviço de 750 kPa.                                    
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015625  ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA   UNIDADE                16,00             6,400           102,40

        50mm x 1.1/2" - Marca.: FORTLEV                        
        O adaptador auto-ajustável  longo na cor marrom, unidos

        através de junta  soldável  de  acordo  com a NBR 5648,
        acompanha rosca interna para reservatórios com junta de
        vedação, e vem  com  flange  e  anel,  e possui vedação

        total, eliminando os    vazamentos    provocados    por
        superfícies irregulares das  caixas d' água. É aplicado

        em instalações prediais   de   água  fria  permanentes,
        embutidas em paredes  ou  aparentes em locais cobertos,

        com sistema dimensionado   para  suportar  pressões  de
        serviço de 750 kPa.                                    

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

015626  ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA   UNIDADE                 8,00            16,790           134,32
        60mm x 2" - Marca.: FORTLEV                            

        O adaptador auto-ajustável  longo na cor marrom, unidos
        através de junta  soldável  de  acordo  com a NBR 5648,
        acompanha rosca interna para reservatórios com junta de

        vedação, e vem  com  flange  e  anel,  e possui vedação
        total, eliminando os    vazamentos    provocados    por

        superfícies irregulares das  caixas d' água. É aplicado
        em instalações prediais   de   água  fria  permanentes,

        embutidas em paredes  ou  aparentes em locais cobertos,
        com sistema dimensionado   para  suportar  pressões  de

        serviço de 750 kPa.                                    
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
015633  BATENTE DE MADEIRA PEROBA DO NORTE OU ANGELIM - Marc  UNIDADE                 8,00            79,890           639,12
        a.: MADEIRA                                            

        Dimensões: 14 X 4,5 X 80cm                             
015634  BÓIA AUTOMÁTICA PARA POÇO ARTESIANO - Marca.: MIRAND  UNIDADE                 8,00            37,330           298,64

        A BOMBAS                                               
        Isenta de mercúrio,      controle     por     principio

        eletromecânico, contato reversível,  permite o controle
        de nível inferior   ou   superior,   fácil  instalação,

        capacidade elétrica de  25A  com carga resistiva em 250
        V. Capacidade em   CV  de  até  2  CV,  temperatura  de

        operação 0ºc a  60ºc,  grau de proteção IP X8, proteção
        contra choques elétricos,    classe    II,    tipo   de

        interrupção, micro desconexão.        Material       da
        bóia:polopropileno PP.                                 

015638  BROXA 92mm - Marca.: COMPEL                           UNIDADE                 8,00             4,500            36,00
        Redonda, cerdas fibra  de  coco,  diâmetro 66mm, altura

        28cm, com instrução   de  limpeza,  cabo  anatômico  de
        madeira virola de plástico resistente.                 

                                                               
                                                               
015639  CABO FLEXÍVEL 1.50MM - Marca.: NORTTECABOS            METRO                 165,00             0,230            37,95

        Utilizado em redes de distribuição de energia elétrica,
        além de instalação    internas   e   fixas:   Prediais,

        residenciais, comerciais e  industriais,  onde  oferece
        uma ótima segurança  contra  incêndio.  Fios  de  cobre

        eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de
        encordamento, isolamento a base de composto de pvc, sem

        chumbo, antichama, classe térmica 70ºC.                
015640  CABO FLEXÍVEL 10.00MM - Marca.: NORTTECABOS           METRO                 135,00             2,350           317,25

        Recomendado para instalação  em  cicuitos  de  força de
        luz, comandos, sinalizações  em contruções, classe 5 de

        encordoamento a partis da seção 10mmý (extra flexível),
        atendendo a norma   ABNT  NM  280.  Isolação:  Composto

        termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, resistente à
        propagação de chamas. Produto certificado pelo INMETRO.

015641  CABO FLEXÍVEL 16MM - Marca.: NORTTECABOS              METRO                 135,00            11,100         1.498,50
        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de

        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,
        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre

        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento
        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM
        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico

        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).
        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com

        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até
        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem

        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).
        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:

        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações
        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.

        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.
        Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio ISO 9001.   

015642  CABO FLEXÍVEL 2.50MM - Marca.: NORTTECABOS            METRO                 135,00             0,990           133,65
        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de
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        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,
        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre

        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento
        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM

        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico
        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).

        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com
        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até
        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem

        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).
        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:

        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações
        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.

        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.
        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO

        9001.                                                  
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
015643  CABO FLEXÍVEL 25MM - Marca.: IBCOM                    METRO                 135,00            10,700         1.444,50

        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de
        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,

        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre
        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento
        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM

        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico
        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).

        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com
        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até

        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem
        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).

        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:
        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações

        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.
        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.

        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO
        9001.                                                  

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

015644  CABO FLEXÍVEL 35MM - Marca.: IBCOM                    METRO                  70,00            15,800         1.106,00
        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de
        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,

        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre
        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento

        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM
        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico

        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).
        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com

        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até
        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem

        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).
        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:

        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações
        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.

        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.
        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO

        9001.                                                  
                                                               

                                                               
                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

015645  CABO FLEXÍVEL 4,00MM - Marca.: NORTTECABOS            METRO                 115,00             1,990           228,85
        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de

        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,
        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre

        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento
        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM

        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico
        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).

        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com
        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até

        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem
        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).

        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:
        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações

        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.
        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.

        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO
        9001.                                                  
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
015646  CABO FLEXÍVEL 50MM - Marca.: IBCOM                    METRO                  68,00            17,990         1.223,32

        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de
        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,

        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre
        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento

        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM
        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico
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        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).
        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com

        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até
        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem

        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).
        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:

        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações
        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.
        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.

        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO
        9001.                                                  

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

015647  CABO FLEXÍVEL 6,00MM - Marca.: NORTTECABOS            METRO                 203,00             0,890           180,67
        Recomendado para instalações  em  circuito  de força de

        luz, comandos, sinalizações em contruções residenciais,
        comerciais, industriais, etc.., condutor, fios de cobre

        eletrolítico, têmpera mole,  classe  4 de encordoamento
        até a seção  nominal de 6mmý, atendendo a norma ABNT NM

        280. Isolação: composto    termoplástico   polivinílico
        (PVC) tipo BWF  (resistente  à  propagação  de chamas).

        Norma de referência:NBR  NM  247-3 - cabos isolados com
        policloreto de vinila  (PVC)  para tensões nominais até
        450/750V, inclusive -  parte  3: condutores isolado(sem

        cobertura) para instações   fixas  (IEC  60227-3  MOD).
        Normas aplicáveis 450/750V,   inclusive   -   parte  3:

        condutores isolado (sem   cobertura)  para  instalações
        fixas. Normas aplicáveis:  NBR  NM  280 e NBR NM 247-2.

        Designação do produto:  classe  5  - 247 NM 02-C BWF-B.
        Produto certificado pelo    INMETRO,    Qualifio    ISO

        9001.                                                  
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

                                                               
015648  CABO PP 2 X 2,50MM - Marca.: CONDUNORTE               METRO                  85,00             1,790           152,15

        Fios de cobre  eletrolítico,  seção  circular,  têmpera
        mole, classe 5   de   encordoamento   (NBR   NM   280),

        isolamento das veias   á   base   de  PVC,  sem  chumbo
        anti-chama, classe térmica   70ºC   e   para  cobertura

        externa PVC classe  térmica  60ºC (NBR 13249). Os cabos
        PP 450/750V são   utilizados  em  aparelhos  portáteis,
        eletrodomésticos, motores e   máquina   em   geral.   2

        condutores: preto e azul. Normas NBR NM 280- condutores
        de cabos isolados.  NBR  13249-  cabos  e  cordões para

        tensões até 750V.  Fios  de  cobre nu de seção circular
        para fins elétricos.                                   

015655  CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 20MM - Marca.: STAM        UNIDADE                25,00             3,990            99,75
        Cor dourado, altamente  seguro  e  resistente ao corte,

        haste em aço  temperado, de difícil corte ou serra, com
        2 chaves. Embalagem em blister.                        

015656  CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 25MM - Marca.: STAM        UNIDADE                25,00             6,990           174,75
        Cor dourado, altamente  seguro  e  resistente ao corte,

        haste em aço  temperado, de difícil corte ou serra, com
        2 chaves. Embalagem em blister.                        

                                                               
                                                               

015657  CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 30MM - Marca.: STAM        UNIDADE                25,00             8,800           220,00
        Cor dourado, altamente  seguro  e  resistente ao corte,

        haste em aço  temperado, de difícil corte ou serra, com
        2 chaves. Embalagem em blister.                        
                                                               

                                                               
015659  CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 40MM - Marca.: STAM        UNIDADE                 5,00            11,990            59,95

        Cor dourado, altamente  seguro  e  resistente ao corte,
        haste em aço  temperado, de difícil corte ou serra, com

        2 chaves. Embalagem em blister.                        
                                                               

                                                               
015660  CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 45MM - Marca.: STAM        UNIDADE                 5,00            16,900            84,50

        Cor dourado, altamente  seguro  e  resistente ao corte,
        haste em aço  temperado, de difícil corte ou serra, com

        2 chaves. Embalagem em blister.                        
                                                               

                                                               
015661  CAIXA PARA CONDULETE 4X2 COM 1 TOMADA - Marca.: WETZ  UNIDADE                10,00             4,200            42,00

015662  CAL HIDRATADA 20KG COMPOSTO DE CLACÁRIO TIPO CH-III   SACO                   85,00             9,800           833,00
        - Marca.: SUPERCAL                                     

        NBR 7175:92, ideal   para   uso   nas   argamassas   de
        assentamento e revestimento,      oferecendo      maior

        plasticidade à mistura,     garantido    qualidade    e
        durabilidade às contruções.                            
015664  CAL PARA PINTURA BRANCA COM FIXADOR - SACO DE 8KG -   SACO                   85,00             5,800           493,00

        Marca.: SUPERCAL                                       
        Adequada para aplicação    em   diversas   superfícies,

        principalmente as mais  porosas  e de elevada aspereza,
        como: bloco de  concreto,  argamassa  de  revestimento,

        concreto aparente e  até  em  concretos  com superfície
        aspera, possuir propriedades fungicidas e bactericidas,

        isenta de solventes   orgânicos   e   forma   um  filme
        permeável, que permite que a parede respire, evitando o

        acúmulo de umidade    nos    ambientes   e   rendimento
        aproximado de 60mý                                     

015665  CAP DE PVC SOLDÁVEL 50MM - Marca.: MULTILIT           UNIDADE                13,00             3,790            49,27
        Cor marrom, fabricado  de  PVC,  cloreto  de polvinila,
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        temperatura máxima de  trabalho  de 20ºC, facilidade de
        instalação, junta soldável  a frio de simples execução,

        não requer equipamentos especiais, vida útil de 50anos,
        suporta pressão de  serviço de até 75 m.c.a, dimensões:

        A 31 x   D   50   x   D2   57,2   x   D3   63,00.   NBR
        5648/5626.                                             

                                                               
                                                               
                                                               

015667  CAP PVC ESGOTO 100MM - Marca.: MULTILIT               UNIDADE                13,00             3,650            47,45
        Rígido de esgoto  100mm/4",  série  normal,  sem  anel,

        forma de utilização:  fechamento de rede de esgoto onde
        há pontas lisas,  prática instalação, rápida e de fácil

        manuseio. Norma técnica   NBR  5688,  certificado  pelo
        INMETRO. Cor branco.  A  50mm,  D  101,6mm, suporta até

        45ºC.                                                  
015669  CAP PVC ESGOTO 50MM - Marca.: MULTILIT                UNIDADE                 9,00             1,890            17,01

        Rígido de esgoto 50mm/2", série normal, sem anel, forma
        de utilização: fechamento  de  rede  de  esgoto onde há

        pontas lisas, prática  instalação,  rápida  e  de fácil
        manuseio. Norma técnica   NBR  5688,  certificado  pelo

        INMETRO. Cor branco.  A  39mm,  D  50,7mm,  suporta até
        45ºC.                                                  

                                                               
                                                               

                                                               
015670  CHAPA RESINADA 10MM - 2,20 X 1,10 - Marca.: MDF       UNIDADE                13,00            44,000           572,00
        (Referência: Maderite), chapa   resina  cola  PVC  para

        utilização geral, destinada  a situação que exijam mais
        durabilidade e resistente a intemperes, peso aproximado

        de 14,2kg                                              
015680  CONDUÍTE CORRUGADO 3/4, LARGURA 50MM - Marca.: PLAST  METRO                  30,00             1,700            51,00

        Espessura 3mm, de  fácil instalação, eletroduto de PVC,
        antichama e flexível,  leve, com geometria especial que

        permite curvá-lo para  realizar  mudanças  de  direção.
        Normas de referência NBR 15465 e NBR 5410.             

015709  TINTA ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO DE 3,6 LITROS - Marc  GALÃO                  58,00            81,810         4.744,98
        a.: ZARCROM                                            

        ideal para superfícies  que  precisam  de  limpeza  com
        certa frequência, pois  facilitam  esse  processo. Além

        disso, o acabamento  com  o  esmalte  sintético  dá uma
        aparência de película sobre a superfície em que ele foi

        aplicado. Sendo assim,  a recomendação é que seja usado
        em madeira, metal,  ferro  ou  aço.                    

        Cores  variadas  a                                     
        escolher pela prefeitura.                              

015722  FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO - Marca.: FORROBRAS  METRO QUADRADO        175,00            19,000         3.325,00
        Encaixe macho e   fêmea,   cor   branco,  tipo  rígido,
        acabamento liso.                                       

        O PVC      têm     como     principal                  
        matéria-prima o Policloreto   de   Vinila.  É  o  único

        material plástico que  não  é  totalmente originário do
        petróleo. Ele contém,   em   peso,  57%  de  cloro,  um

        derivado do cloreto de sódio (sal de cozinha), e 43% de
        eteno, derivado do petróleo.                           

015748  LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W BIVOLT - Marca.: DEMI      UNIDADE                25,00            12,500           312,50
        Luz branca, funciona     com    reator    convencional,

        eletromagnético de partida    rápida    e    eletrônico
        (universal), distribui com  mais  uniformidade  a  luz.

        Produto com grande  eficiência  energetica. Registro no
        INMETRO.                                               

        120cm                                                  
                                                               

015771  LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 60MM - Marca.: MULTILIT   UNIDADE                13,00             8,500           110,50
        Cor marrom, fabricado  em  PVC,  cloreto de polivilina,

        facilidade na instalação,  junta  soldável  a  frio  de
        simples execução, não  requer  equipamentos  especiais.
        Vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até

        75 m.c.a NBR 5648/5626.                                
                                                               

                                                               
015789  REJUNTE COLORIDO SACO DE 1KG - Marca.: ARGAMAXI       SACO                   23,00             3,000            69,00

015801  RELÉ FOTOCÉLULA BIVOLT - Marca.: QUALITRONIX          UNIDADE                13,00            11,000           143,00
        Contatos de encaixe  em  latão estanhado (antoxidação);

        proteção contra correte de partida, evitando a soldagem
        de contatos; proteção  contra poeira e umidade; produto

        com 01 ano   de  garantia;  seguraça  e  economia  para
        iluminação industrial industrial,  publica, comercial e

        resisdencial.                                          
015803  PLAFON REDONDO COR BRANCO - Marca.: GAZPLAST          UNIDADE                33,00             2,500            82,50

        Dimensões aproximadas: 10x14x14 cm (A X L X P)         
015812  PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,90 X 2,10CM - Mar  UNIDADE                 5,00           325,000         1.625,00

        ca.: MADEIRA                                           
        Folha, estrutura interna encabeçada, indicado para sala

        e quarto, tipo  de  abertura de giro.                  
        Espessura 35mm X                                       

        Altura 2,10m X Largura 92cm.                           
                                                               
                                                               

015825  TELHA C.A. 2,44x1,10 - Marca.: ETERNIT                UNIDADE               125,00            78,000         9.750,00
        Telha de fibrocimento,   modelo   ondulada,   dimensões

        aproximadas: altura 0,57cm;     largura     de     1,1m
        comprimento2,44m; espessura de   6mm;tonalidade  cinza;

        peso de 32,5kg; inclinação minima 9%(5ø). NBR 7581     
015842  TELHA C.A. 3,66 X 1,10 - Marca.: MULTILIT             UNIDADE               105,00           149,500        15.697,50

        Telha de fibrocimento,   modelo   ondulada,   dimensões
        aproximadas: altura 0,57cm;     largura     de     1,1m

        comprimento2,44m; espessura de   6mm;tonalidade  cinza;
        peso de 48,5KG;  A  telha possui CRFS(CIMENTO REFORÇADO

        COM FIBRA SINTETICA),  garantia  minima  de  60  meses.
        inclinação minima 9%(5ø). NBR 7581                     
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015853  TINTA LATÉX PVA INTERIOR 18 LITROS - Marca.: SBRAS    UNIDADE                29,00           110,000         3.190,00
        CORES VARIADAS (VERDE,  AMARELO  E  BRANCO),  ISENTA DE

        METAIS PESADOS, BACTERICIDA  E  FUNGICIDA,  DE  SECAGEM
        RÁPIDA.                                                

015868  TUBO PVC ESGOTO 100MM, VARA DE 6METROS - Marca.: TUB  VARA                   78,00            69,260         5.402,28
        OTEC                                                   
        PVC RÍGIDO, COR  BRANCO,  JUNTAS  QUE ACEITEM O SISTEMA

        SOLDÁVEL(ADESIVO PLÁSTICO).                            
015870  TUBO PVC ESGOTO, 50MM, VARA 6 METROS - Marca.: TUBOT  VARA                   94,00            42,000         3.948,00

        PVC RÍGIDO, COR  BRANCO,  JUNTAS  QUE ACEITEM O SISTEMA
        SOLDÁVEL (ADESIVO PLÁTICO).                            

015877  VITRÔ DE FERRO BASCULANTE 1,00X 0,60M - Marca.: RM    UNIDADE                 5,00           110,000           550,00
015878  VITRÔ DE FERRO DE CORRER 1,50 X 1,00 - Marca.: RM     UNIDADE                 5,00           125,000           625,00

015883  ROLO DE ESPUMA 5CM - Marca.: COMPEL                   UNIDADE                 8,00             2,400            19,20
        Rolo de Espuma   5cm   Amarelo                         

        Composição:   Poliéster                                
        Amarelo                                                

        Cabo: Copolímero                                       
        Cor: Azul                                              

        Indicação:    Uso                                      
        com tintas, vernizes e seladores                       

                                                               

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      437.889,83

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  é de R$ 437.889,83 (quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e três centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 034/2022-PE/SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    034/2022-PE/SRP, realizado com 
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos;
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1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  
vínvulo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
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a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 034/2022-PE/SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
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1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 
2022 Atividade 0901.103010010.2.021 Manutenção dos Postos e Unidades Basicas de Saúde, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 430.472,54,  Subelemento 3.3.90.30.26, 
no valor de R$ 6.778,34,  Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 638,95 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo 
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
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5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)     
     365

I = (6/100)
       365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 

TV CRISTOVÃO COLOMBO, S/N, CENTRO - IPIXUNA DO PARÁ/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
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2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 034/2022-PE/SRP, cuja realização decorre da autorização do 
Sr(a). JHONATAS DE LIMA COELHO DA COSTA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 10 de Agosto de 2022

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

    CONTRATANTE

    J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
    CNPJ 17.142.432/0001-30

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                 
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