
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU 

CONTRATO Nº 20210082       

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ANAPU, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ANAPU, CNPJ-MF, Nº 11.180.067/0001-71, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  
representado neste ato pela Sra. LAYANE SANTOS SOUSA,  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
residente na RUA SÃO JORGE Nº 04, portador do CPF nº 992.403.943-20 e do outro lado FAMED 
FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME,    CNPJ 12.951.863/0001-23, com sede na AV 
GETULIO VARGAS Nº50, CENTRO, Anapu-PA, CEP 68365-000, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.  CICERO GERSON MONTEIRO OLIVEIRA, residente na AV. 
Getulio Vargas S/N, CENTRO, Anapu-PA, CEP 68365-000, portador do(a) CPF 030.175.593-00, têm justo e 
contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA NO 
MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONFORME A PROPOSTA Nø 11180.067000/1200-01 DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

994790  MESA GINECOLÓGICA. - Marca.: FANEM                    UNIDADE                 7,00         1.091,000         7.637,00

        Estrutura aço /  ferro pintado dimensões mínimas mínimo
        de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdf/ similar Tampo.   

994791  COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); - Marca.: INTEL          UNIDADE                 4,00         4.924,000        19.696,00
        Especificação mínima: que  esteja  em linha de produção

        pelo fabricante. Computador  desktop com processador no
        mínimo que possua  no  mínimo  4  Núcleos, 8 thereads e

        frequência de 3.0  GHz;  possuir 1 disco rígido de 1 TB
        ou SSD 240  GB,  memória  RAM  de                      
        8  GB,  em 2 módulos                                   

        idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou
        superior, operando em  modalidade  dual CHANNEL.A placa

        principal deve ter  arquitetura  ATX,  MICROATX, BTX ou
        MICROBTX, conforme padrões  estabelecidos  e divulgados

        no sítio                                               
        www.formfactors.org, organismo  que define os          

        padrões existentes. Possuir     pelo     menos    1slot
        PCI-EXPRESS 2.0 x16   ou  superior.Possuir  sistema  de

        detecção de intrusão    de   chassis,   com   acionador
        instalado no gabinete.  O  adaptador de vídeo integrado

        deverá                                                 
        ser no mínimo  de  1  GB de memória. Suporte ao        

        MICROSOFT DIRECTX 10.1  ou  superior.  Suportar monitor
        estendido.Possuir no mínimo  2  saídas  de vídeo, sendo

        pelo menos 1  digital do tipo HDMI, displayPORT ou DVI.
        Unidade combinada de  gravação  de  disco ótico CD, DVD

        rom. Teclado USB,  ABNT2,  107  teclas  com fio e mouse
        USB, 800 DPI,  2 botões, scroll com fio. Monitor de LED

        19 polegadas (widescreen   16:9).  Interfaces  de  rede
        10/100/1000 e WIFI  padrão  IEEE  802.11 b/g/n. Sistema
        operacional Windows 10  pro (64 bits). Fonte compatível

        e que suporte  toda  a  configuração  exigida  no item.
        Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou

        horizontal. Todos os  equipamentos ofertados (gabinete,
        teclado, mouse e   monitor)   devem  possuir  gradações

        neutras das cores  branca,  preta  ou cinza, e manter o
        mesmo padrão de  cor.  Todos  os componentes do produto

        deverão ser novos,      sem     uso,     reforma     ou
        recondicionamento. Garantia de 12 meses.               

994792  MONITOR MULTIPARÂMETROS, - Marca.: DRAGER             UNIDADE                 3,00        17.565,000        52.695,00
        Estrutura aço /  ferro pintado dimensões mínimas mínimo

        de 50 x 40 x 70 cm madeira/ mdp/ mdf/ similar tampo.   
994793  INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: GIGANTE   UNIDADE                 1,00        35.400,000        35.400,00

        Equipamento possui cúpula    construída   em   acrílico
        transparente, com paredes duplas em toda sua superfície

        para proteção do  paciente  contra perda de calor. Base
        em material plástico,  alças  para  transporte  e  dois

        suportes para cilindros  de  gases medicinais. Porta de
        acesso frontal e  outra  porta de acesso lateral, ambas
        com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho

        e guarnições autoclaváveis   em   silicone  atóxico;  1
        portinhola tipo íris  para  passagem de tubos e drenos.
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        Para-choque que                                        
        protege todo     o     perímetro    da                 

        incubadora. Deve possuir  leito  removível  em material
        plástico antialérgico com    dimensões   que   permitam

        adequada ergonomia para cintos de segurança em material
        macio e resistente,   de  fácil  ajuste.  Deve  possuir

        colchão                                                
        removível, impermeável e de material atóxico e         
        auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem

        costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio
        sem despejo de  gás  para  a atmosfera, permitindo alta

        eficiência, economia e  proteção,                      
        acoplada  a  suporte                                   

        com altura ajustável,    com    rodízios    e   freios.
        Umidificação através de  espuma sob o leito. Iluminação

        auxiliarm com haste  flexível para ajuste do foco. Deve
        possuir filtro de  retenção  bacteriológico.  Painel de

        controle deve proporcionar  a  monitorização térmica do
        ambiente do paciente,  possuir controle microprocessado

        de temperatura de  ar do ambiente interno da incubadora
        e controle de temperatura do neonato mediante um sensor

        de temperatura de    pele.    Deve    possuir   alarmes
        audiovisuais                                           

        para falta de energia elétrica e falta de              
        energia da bateria,  bateria  em carregamento, falta de

        circulação de ar,  alta/baixa temperatura do ar, sensor
        do RN desconectado,  Hipotermia/hipertermia,  indicação
        do modo de  alimentação,  indicação das temperaturas do

        ar. Deve possuir    indicação    visual    do    status
        ligado/desligado do aparelho;   deve   possuir  bateria

        recarregável com autonomia     de    pelo    menos    4
        horas;carregadora utomático do      tipo      flutuante

        incorporado. Acompanhar o        equipamento,        no
        mínimo:                                                

        carro de transporte   tipo  maca,  com  altura         
        ajustável, resistente à  choques mecânicos, acoplável à

        ambulância, 2 cilindros  em  alumínio  tipo D ou E para
        oxigênio ou ar   comprimido   com  válvula  redutora  e

        manômetro, suporte de       soro       com       altura
        ajustável,                                             

        prateleira para colocação  de  periféricos;            
        cabos de ligação,  tubo  de  oxigênio  com  regulador e

        fluxômetro, colchonete confeccionado     em    material
        atóxico e demais componentes necessários a instalação e

        funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser
        definida pela entidade solicitante.                    

994794  BOMBA DE INFUSÃO. - Marca.: FRESENIUS                 UNIDADE                 1,00         4.002,000         4.002,00
        Estrutura aço /  ferro pintado dimensões mínimas mínimo
        de 50 x   40   x  70  cm  madeira/  mdp/  mdf/  similar

        tampo                                                  
                                                               

                                                               
994795  MESA DE ESCRITÓRIO/ - Marca.: MAFRA                   UNIDADE                 4,00           558,000         2.232,00

        Material de confecção   madeira/   mdp/   mdf/  similar
        composição simples gavetas.                            

994796  MESA PARA IMPRESSORA; - Marca.: MAFRA                 UNIDADE                 3,00           181,000           543,00
        Estrutura aço /  ferro pintado dimensões mínimas mínimo

        de 50 x   40   x   70   cm                             
        tampo  madeira/  mdp/  mdf/                            

        similar.                                               
                                                               

994797  INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. - Marca.: GIGANTE  UNIDADE                 1,00        35.400,000        35.400,00
        Equipamento, cúpula construída        em       acrílico

        transparente, com paredes duplas em toda sua superfície
        para proteção do  paciente  contra perda de calor. Base

        em material plástico,  possuir  alças para transporte e
        dois suportes para   cilindros   de  gases             
        medicinais.                                            

        Porta de acesso   frontal   e  outra  porta  de  acesso
        lateral, ambas com  paredes duplas; possuir portinholas

        com manga punho  e guarnições autoclaváveis em silicone
                                                               

        atóxico; 1 portinhola  tipo  íris  para  passagem  de  
        tubos e drenos.   Para-choque   que                    

        protege   todo   o                                     
        perímetro da incubadora.  Deve  possuir leito removível

        em material plástico  antialérgico  com  dimensões  que
        permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em

        material macio e  resistente,  de  fácil  ajuste.  Deve
        possuir colchão                                        

        removível, impermeável  e  de material                 
        atóxico e auto-extinguível  com  espuma  com  densidade

        adequada, sem costura,   prensada   e  capa  removível.
        Entrada de oxigênio   sem   despejo   de   gás  para  a

        atmosfera, permitindo alta   eficiência,   economia   e
        proteção,                                              

        acoplada a suporte com altura ajustável, com           
        rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o
        leito. Iluminação auxiliar   com  haste  flexível  para

        ajuste do foco.   Deve   possuir   filtro  de  retenção
        bacteriológico. Painel de  controle deve proporcionar a

        monitorização térmica do ambiente do paciente, controle
        microprocessado de temperatura   de   ar   do  ambiente

        interno da incubadora  e  controle  de  temperatura  do
        neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve

        possuir alarmes audiovisuais                           
        para   falta  de  energia                              

        elétrica e falta  de  energia  da  bateria,  bateria em
        carregamento, falta de  circulação  de  ar,  alta/baixa

        temperatura do ar,    sensor    do   RN   desconectado,
        Hipotermia/hipertermia, indicação do       modo      de
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        alimentação, indicação das  temperaturas  do  ar.  Deve
        possuir indicação visual  do status ligado/desligado do

        aparelho; deve possuir    bateria    recarregável   com
        autonomia de pelo  menos  4 horas;carregadora utomático

        do tipo flutuante     incorporado.     Acompanhar     o
        equipamento, no mínimo:carro  de  transporte tipo maca,

        com altura ajustável,  resistente  à choques mecânicos,
        acoplável à ambulância,  2 cilindros em alumínio tipo D
        ou E para   oxigênio   ou  ar  comprimido  com  válvula

        redutora e manômetro,   suporte   de  soro  com  altura
        ajustável,prateleira para colocação   de   periféricos;

        cabos de ligação,  tubo  de  oxigênio  com  regulador e
        fluxômetro, colchonete confeccionado     em    material

        atóxico e demais componentes necessários a instalação e
        funcionamento do equipamento.  Alimentação  elétrica  a

        ser definida pela entidade solicitante.                
994798  OXÍMETRO DE PULSO. - Marca.: MEDICAL                  UNIDADE                 4,00         2.680,000        10.720,00

        Tipo portátil (de mão) com 1 sensor.                   
994799  BALDE A PEDAL. - Marca.: TRAMONTINA                   UNIDADE                 5,00           231,000         1.155,00

        Material de confecção/capacidade  aço  inox/de  30l até
        49l.                                                   

994800  CARRO DE EMERGÊNCIA; - Marca.: DORMED                 UNIDADE                 2,00         4.620,000         9.240,00
        suporte para cilindro,  régua de tomadas com cabo de no

        mínimo 1,50m suporte  para  desfibrilador,  gavetas  no
        mínimo 3 tábua de massagem.                            

994801  IMPRESSORA LASER (COMUM), - Marca.: EPSON             UNIDADE                 3,00         1.980,000         5.940,00
        Que esteja em   linha   de  produção  pelo  fabricante;
        impressora laser com        padrão        de        cor

        monocromático;resolução mínima de   1200  x  1200  DPI;
        velocidade de 35   páginas  por  minuto  PPM;  suportar

        tamanho de papel  a5,  a4  carta e ofício;capacidade de
        entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;

        interface USB; permitir  compartilhamento  por  meio  e
        rede 10/100/100 ethernet  e WIFI 802.11 b/g/n; suportar

        frente e verso  automático;  o produto deverá ser novo,
        sem uso, reforma  ou  recondicionamento  garantia de 12

        meses.                                                 
994802  MESA PARA COMPUTADOR/ - Marca.: VOKO                  UNIDADE                 4,00           393,000         1.572,00

        Gavetas de 01   a  02  gavetas  material  de  confecção
        madeira/ mdp/ mdf/ similar.                            

                                                               
994803  BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, - Marca.: WELMY      UNIDADE                 3,00           955,000         2.865,00

        Modo de operação/   capacidade   digital/   até  16  kg
        dimensões da concha mínimo 540 x 290(mm)tara.          

994804  BALDE/ LIXEIRA - Marca.: ORDENE                       UNIDADE                 5,00           151,000           755,00
        Capacidade/material de confecção  de  11 até 20 l / aço

        ou ferro pintado.                                      
994805  CPAP - Marca.: RESMED                                 UNIDADE                 2,00         3.563,000         7.126,00
        Configuração c/umidificador/c/compensação/c/máscara    

         nasal.                                                
                                                               

994806  BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Marca.: FRESENIUS       UNIDADE                 1,00         8.075,000         8.075,00
        Bomba de infusão     de     seringa    microprocessada.

        Equipamento utilizado em  unidade  de terapia intensiva
        no cuidado de    pacientesa   dultos,   pediátricos   e

        neonatais, que aceite  seringa  de qualquer marca. Deve
        aceitar seringas com  capacidade  de  10,  20 e 50ml,no

        mínimo. Deve garantir  doses  de  infusão de 0,1 a 99,9
        ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista

        de drogas.Deve fornecer    controle    dos    seguintes
        parâmetros: função KVO  programada  com no mínimo vazão

        mínima: 0,1 ml/h,  bolus                               
        programável.  O aparelho deve                          

        possuir os seguintes  alarmes  ajustáveis audiovisuais:
        oclusão, KVO, seringa  vazia,  ausência de seringa, fim

        de curso bateria  fraca,  falha de programação. Possuir
        display de LCD   de   fácil   leitura  com  informações
        constantes da velocidade  de  infusão  em  ml/h, volume

        infundido. O aparelho   deve   funcionar   com  bateria
        interna recarregável, energia  da  rede  elétrica  ou a

        pilha, com 60   minutos   de   duração   (no   mínimo).
        Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso

        necessário                                             
994807  REANIMADOR PULMONAR EM T - Marca.: DRAGER             UNIDADE                 1,00        13.943,000        13.943,00

        Equipamento construído em  caixa  injetada, em plástico
        de engenharia. Limitado  a  pressão: com manutenção dos

        parâmetros previamente determinados.    Deve   permitir
        ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da

        PEEP (Pressão Positiva  no  Final  da  Expiração)  e  a
        pressão de segurança  (Pico). Operado através de fontes

        de ar comprimido  ou  oxigênio.  Deve permitir um fluxo
        contínuo, conforme o  fluxo  de  entrada.  Deve possuir

        manovacuômetro, válvula de  ajuste de pressão máxima de
        alívio, válvula de  controle  de  pressão inspiratória,

        conector para entrada  de gás e dispositivo de saída de
        gás. Acessórios que  devem  acompanhar  o  equipamento:

        circuito de peça  T,  pulmão teste em silicone livre de
        látex, máscara infantil.                               
994808  MESA DE CABECEIRA - Marca.: MALVESTIO                 UNIDADE                14,00           701,000         9.814,00

        Portas gaveta material   de   confecção   mdp/  mdf/aço
        carbono.                                               

994809  DETECTOR FETAL, - Marca.: MEDPEJ                      UNIDADE                 6,00         1.013,000         6.078,00
        Tipo/tecnologia/display portátil/digital.              

994810  FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; - Marca.: MIKATOS         UNIDADE                 4,00           594,000         2.376,00
        Iiluminação led haste flexível.                        

                                                               
                                                               

994811  BERÇO AQUECIDO. - Marca.: FANEM                       UNIDADE                 2,00        18.269,000        36.538,00
        Possuir giro bilateral   no   plano   horizontal   para

        posicionamento do aparelho  de raios X; possuir bandeja
        para alojamento do   filme   radiográfico.   Leito   do
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        recém-nascido construído em      material      plástico
        radiotransparente com laterais      rebatíveis     e/ou

        removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes
        manuais do leito    nas    inclinações    mínimas    de

        Trendelenburg e Próclive;    colchão   de   espuma   de
        densidade adequada ao  leito  do  paciente  em material

        atóxico, com revestimento  removível e antialérgico nas
        dimensões do berço.  Estrutura  em aço pintado em tinta
        epóxi ou similar,  mobilidade  através  de rodízios com

        freios e para-choque.Display   a   LED   ou   LCD  para
        indicação de temperatura  e  potência desejada; memória

        para retenção dos    valores   programados.Sistema   de
        controle microprocessado, com  modo de operação servoco

        ntrolado através de  sensor  ligado  ao  RN  e  manual;
        relógio. Apagar incorporado;    alarmes    audiovisuais

        intermitentes para visualização  de no mínimo: falta de
        energia; falha na  resistência de aquecimento; falta de

        sensor ou desalojamento  do  sensor no paciente. Deverá
        acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito

        para armazenamento de  materiais  diversos e haste para
        suporte de soro.  Alimentação  elétrica  a ser definida

        pela entidade solicitante.                             
994812  POLTRONA HOSPITALAR; - Marca.: AKARUS                 UNIDADE                15,00         1.354,000        20.310,00

        Mat. de confecção/assento                             e
        encosto/capacidade/reclinação aço /               ferro

        pintado/estofado courvin/até 120         kg/acionamento
        manual.                                                
                                                               

994813  CAMA PPP - Marca.: FANEM                              UNIDADE                 6,00         6.487,000        38.922,00
        Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de

        coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos.
        Base dividida em      no      mínimo      3     seções:

        dorso,assento,perneiras e complemento    da    perneira
        removível. Com rodízios  e  com  grades  na  região  do

        dorso, injetadas e    com    acabamento    pintado   em
        poliuretanos ou similar.  Capacidade  mínima de 120 kg.

        Acompanha colchão compatível   com   as   dimensões  da
        cama.                                                  

994814  ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, - Marca.: DOR  UNIDADE                 3,00         5.337,000        16.011,00
        Suporte com rodízios possui válvula de segurança Frasco

        termoplástico/vidro fluxo de   aspiração  de  31  a  49
        lpm.                                                   

                                                               
994821  SUPORTE DE SORO. - Marca.: PROMOTAL                   UNIDADE                20,00           423,000         8.460,00

        Tipo pedestal material de confecção aço inoxidável.    
994883  BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - Marca.: MALVESTIO          UNIDADE                10,00           898,000         8.980,00

        Rodízios cuna acrílico estrutura aço / ferro pintado.  
994890  REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: O  UNIDADE                 6,00           293,000         1.758,00
        XIGEN                                                  

        Material de confecção   /   válvula  de  peep  /válvula
        unidirecional / reservatório.                          

994893  REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU. - Marca  UNIDADE                 6,00           295,000         1.770,00
        .: OXIGEN                                              

        Reservatório / material  de  confecção  /  aplicação  /
        válvula unidirecional silicone / infantil.             

994894  ARMÁRIO, - Marca.: OTOPRONT                           UNIDADE                 5,00           569,000         2.845,00
        Dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura

        de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidade mínima da prateleira
        40 kg material de confecção aço.                       

994897  ESCADA COM 2 DEGRAUS - Marca.: MEDIFA                 UNIDADE                15,00           369,000         5.535,00
        Material de confecção aço inoxidável.                  

994903  CADEIRA; - Marca.: MANFRECAR                          UNIDADE                10,00           100,000         1.000,00
        Material de confecção     aço     /    ferro    pintado

        braços/regulagem de alt/rodízios.                      

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      379.393,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
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3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU as notas de empenhos 
e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 
como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

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

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 21 de Maio de 2021 extinguindo-se em 30 de Junho de 2021,  
podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

-    Advertência;
-    Multa;
-    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
-    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 379.393,00 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e três 
reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na 
proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
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CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 0908.103020037.2.050 Manuten cao do Hospital Municipal , Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 379.393,00, 
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela Sra. ELIDA PINHEIRO DOS SANTOS, servidora designada 
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 designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do 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- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ANAPU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    ANAPU-PA, 21 de Maio de 2021

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU
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    CNPJ(MF) 11.180.067/0001-71
    CONTRATANTE

    FAMED FARMACOLOGIA E MEDICINA AVANCADA EIRELI-ME
    CNPJ 12.951.863/0001-23

    CONTRATADA

Testemunhas:

1._______________________________            2._______________________________
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