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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 11506.487000/1180-05

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
11.506.487/0001-03

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço Completo
 DEZOITO DE NOVEMBRO

 CENTRO

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68.820-000

UF
 PA

Município
 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 34910002 - R$ 399.920,00 - JOSUÉ BENGTSON 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE AVENIDA DAS ACACIAS
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.143/0001-81 CNES: 7360908
Endereço: AVENIDA DAS ACACIAS AEROPORTO - CENTRO, CEP:68820000

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA COQUEIRO
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.143/0001-81 CNES: 5893143
Endereço: RIO PRACUUBA GRANDE - ZONA RURAL, CEP:68820000

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RAQUEL
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.143/0001-81 CNES: 2316277
Endereço: RIO UMARITUBA - CENTRO, CEP:68820000

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTELITA BARBOSA
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.143/0001-81 CNES: 7935463
Endereço: RUA GABRIEL MARQUES - CENTRO, CEP:68820000

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE ILHA PAU DE ROSA
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.143/0001-81 CNES: 6986889
Endereço: ILHA PAU DE ROSA - ZONA RURAL, CEP:68820000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE AVENIDA DAS ACACIAS CNES: 7360908

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA COQUEIRO CNES: 5893143

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RAQUEL CNES: 2316277

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTELITA BARBOSA CNES: 7935463

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE ILHA PAU DE ROSA CNES: 6986889

 
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE ILHA PAU DE ROSA
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 Ambiente: Sala de Procedimentos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bicicleta 7 300,00 2.100,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, com cestinha
dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisada com aros centrados, com para-lama dianteiro e traseiros, com
refletores de segurança nos pedais, para-lama e aro. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

9 2.440,00

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA COQUEIRO
 Ambiente: Sala de Procedimentos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Embarcação para Transporte com Motor Popa (até 12 pessoas) 1 38.000,00 38.000,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 100% SOLDADO 

CAPACIDADE/ ASSENTO/ MOTOR/ POTÊNCIA/ ACESSÓRIOS 06 A 08 PESSOAS/ POLTRONA/ MOTOR POPA 4 TEMPOS/
25 HP A 40 HP/ COM VOLANTE 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Embarcação para Transporte com Motor Popa (até 12 pessoas) 2 38.000,00 76.000,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 100% SOLDADO 

CAPACIDADE/ ASSENTO/ MOTOR/ POTÊNCIA/ ACESSÓRIOS 06 A 08 PESSOAS/ POLTRONA/ MOTOR POPA 4 TEMPOS/
25 HP A 40 HP/ COM VOLANTE 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Embarcação para Transporte com Motor Popa (até 12 pessoas) 1 38.000,00 38.000,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 100% SOLDADO 

CAPACIDADE/ ASSENTO/ MOTOR/ POTÊNCIA/ ACESSÓRIOS 06 A 08 PESSOAS/ POLTRONA/ MOTOR POPA 4 TEMPOS/
25 HP A 40 HP/ COM VOLANTE 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala para Equipamento de Geração de Energia Elétrica Alternativa
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Grupo Gerador (8 a 100 KVA) 1 68.000,00 68.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência minima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com
pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com
disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador
mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS,reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida
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elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas,
em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do
gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bicicleta 12 300,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, com cestinha
dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisada com aros centrados, com para-lama dianteiro e traseiros, com
refletores de segurança nos pedais, para-lama e aro. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

19 223.940,00

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RAQUEL
 Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Embarcação para Transporte com Motor Popa (até 12 pessoas) 2 38.000,00 76.000,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 100% SOLDADO 

CAPACIDADE/ ASSENTO/ MOTOR/ POTÊNCIA/ ACESSÓRIOS 06 A 08 PESSOAS/ POLTRONA/ MOTOR POPA 4 TEMPOS/
25 HP A 40 HP/ COM VOLANTE 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala para Equipamento de Geração de Energia Elétrica Alternativa
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Grupo Gerador (8 a 100 KVA) 1 68.000,00 68.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência minima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com
pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com
disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador
mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS,reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida
elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas,
em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do
gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bicicleta 13 300,00 3.900,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, com cestinha
dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisada com aros centrados, com para-lama dianteiro e traseiros, com
refletores de segurança nos pedais, para-lama e aro. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

16 147.900,00

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE AVENIDA DAS ACACIAS
 Ambiente: Sala de Procedimentos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Centro de Processamento de Dados
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
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Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) 1 3.300,00 3.300,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor
monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI;
resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco;
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e
WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia
mínima de 12 meses. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bicicleta 9 300,00 2.700,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, com cestinha
dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisada com aros centrados, com para-lama dianteiro e traseiros, com
refletores de segurança nos pedais, para-lama e aro. 

 Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

14 13.140,00

 
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTELITA BARBOSA
 Ambiente: Centro de Processamento de Dados
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 No-Break (Para Computador/Impressora) 3 900,00 2.700,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga
mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bicicleta 10 300,00 3.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Bicicleta, com aro 26, pneus balão (26 x 1 1/2 x 2), com freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, com cestinha
dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisada com aros centrados, com para-lama dianteiro e traseiros, com
refletores de segurança nos pedais, para-lama e aro. 

 Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

15 12.500,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
73 399.920,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
082422 S.SEBASTIAO B.VISTA

ENDEREÇO
PRACA DA MATRIZ S/N CENTRO CEP:68.820-000

 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 
ASSESSORIA JURÍDICA - PMSIP 

 
CONTRATO N° 56/2018, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA 

IZABEL DO PARÁ ATRAVÉS DE SUA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

E A EMPRESA MARTINS JR 

COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI – 

ME. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica de 

Direito Público, CNPJ 05.171.699/0001-76, com sede na Av. Barão do Rio Branco nº 1060 

– Centro – Santa Izabel do Pará – CEP: 68790-000, Estado do Pará, representado pelo seu 

Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal 

de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.410.562-53 e portador da Carteira 

da OAB/PA nº 6.584, residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, na Tv. José 

Amâncio, número 1522, CEP: 68.790-000, e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 

CNPJ: 11.745.308/0001-82, representada pelo SR. MELQUESEDEQUE ALVES 

FILHO, brasileiro, Secretário de Saúde do Município de Santa Izabel, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 042.135.302-30  e portador da carteira da OAB/PA Nº 10378 e a empresa 

MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI – ME, CNPJ Nº 15.459.519/0001-

00, localizada sito à Alameda S/N 7, 35, Conjunto Residencial Maguari, Coqueiro, Belém – 

PA, CEP: 66.823-067, neste ato representada por STELA DO SOCORRO RODRIGUES 

DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, CPF: 410.032.412-04, CNH 00170962205, 

residente e domiciliada sito a Rodovia Mario Covas, 85, Bl A, apartamento 603, Coqueiro, 

Ananindeua – PA, CEP: 67015-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão 

Presencial n° 001/2018, nos moldes do Processo Administrativo nº  1876/2017, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1-O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. 

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Presencial n° 001/2018-PMSIP - do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM com execução indireta, observando o que consta do 

processo n.º 1876/2017, seus anexos, bem como o preço da CONTRATADA, os quais 

constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de 

serviço e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, 

durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

 

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos 

necessários á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais 

o que fizer necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 
ASSESSORIA JURÍDICA - PMSIP 

 
CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento 

licitatório e neste contrato. 

2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem 

estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, 

a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE 

deverá:  

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

III) Emitir Ordem de compra autorizando o início do fornecimento dos objetos deste 

Contrato; 

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive 

quanto a continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, 

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 

 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do 

contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares 

pertinentes aos objetos a serem fornecidos: 

I) Iniciar o fornecimento dos objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da 

Ordem de compra; 

II) Fornecer os objetos deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o 

edital e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos; 

III) As empresas vencedoras dos itens 1, 2 e 3 deverão comprovar por meio de cópia 

autenticada em cartório, nota fiscal de aquisição de Maleta kit de análise e teste de 

combustíveis, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato. 

IV) Durante a Vigência com contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através 

de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.      

V) Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para 

garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de 

imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

VI) Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código 

de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA 

intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

VII) Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de 

pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 

Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

VIII) Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, 
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de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

XIX) Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

X) Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 

XI) Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento 

de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

XII) Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

XIII) Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e 

registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados 

pela CONTRATADA; 

XIV) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação 

ou omissão no fornecimento do presente Contrato; 

XV) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante; 

XVI) Após a emissão da Ordem de Compras e/ou abastecimento, a empresa contratada terá 

o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para início de execução/entrega dos produtos 

solicitados; 

XVII) O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos 

serviços e ou entrega de mercadorias e bens acarretará em multa pecuniária diária, nos 

termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às 

penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

  

CLÁUSULA VI- DO PREÇO DOS PRODUTOS 

6.1. Pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 89.122,16 ( oitenta e nove mil, cento e 

vinte e dois reais e dezesseis centavos) conforme planilha de preços abaixo: 

 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit. Valor Total 

01 Balança mecânica UND 152 R$ 66,33 R$ 10.082,16 

02 Fita métrica UND 152 R$ 10,00 R$ 1.520,00 

03 Bicicleta UND 152 R$ 510,00 R$ 77.520,00 

VALOR TOTAL R$ 89.122,16 

 

6.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, 

estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os 

lucros da CONTRATADA; 

6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para 

que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os 

pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de produtos  

efetivamente demandados e prestados. 
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CLÁUSULA VII- DO CONTRATO 

7.1- - A vigência do contrato deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

8.2 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para 

acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO  

9.1- O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 

realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-

corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o 

fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas 

recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento do produto” feito pelo fiscal do 

contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos 

fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital. 

9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 

empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota 

com expedição de outra contemplando o correto fornecimento. 

9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada 

pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, 

enquanto durarem a execução dos serviços.. 

9.4 -  Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, 

para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e 

de sua conta corrente. 

9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de 

rejeição e substituição das mesmas.  

9.6- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 

IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 

9.7- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 

nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 

serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas 

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o 

serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução 

irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 

desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada 

ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da 

adjudicação a contar do vencimento daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 

substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), 

sobre o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 

vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos 

fixados no contrato, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 

8.666/1993 

 

CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a 

demanda dos serviços durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através 

de termo aditivo. 

12.2- os valores dos serviços deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: 

Poderão haver reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante 

pedido fundamentado da CONTRATADA e somente após decorrido, no mínimo, nove 

meses de vigência contratual. 

 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 
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13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial 

n° 001/2018, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2018, 

na seguinte dotação: UO 0501, PT 10 301 0004 2051, Natureza da Despesa 449052. 

 

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial 

nº 001/2018 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 

 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, para 

dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, 

por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, 

perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

Santa Izabel do Pará /PA, 30 de Maio 2018.  

 

 

                                                                     

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 

Secretário Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará – PA 

CONTRATANTE 

 

 

MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI – ME 
CNPJ Nº 15.459.519/0001-00 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1). ________________________________________ 

RG: 

CPF: 

 

2) _________________________________________ 

RG: 

CPF: 
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