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CONTRATO ADMINISTRATIVO 215/2017 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2017-FMS 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 

EMPRESA CAMPOS & COSTA LTDA-ME, NA 

FORMA ABAIXO. 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 11.283.607/0001-42, sediada na Trav. 28 Abril nº 1175, Centro – CEP: 68.148-000 

na cidade Brasil novo, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Sr. Eliézio Buchinger, Secretário Municipal de Saúde. 

 

CONTRATADA 

 
CAMPOS & COSTA LTDA, CNPJ n.º 17.073.738/0001-81, com sede na Trav. Raimundo de Oliveira, 

nº 4012, Jardim Independente I, Altamira/PA, CEP: 68.372-612, telefone: (93) 3515-1620, representada 

por sua proprietária, Sra. Withamara da Costa Campos, (brasileira, casada), residente e domiciliado na 

Trav. Raimundo de Oliveira, nº 4012, Bairro Jardim Independente I, Altamira/PA, RG n.º 3694012 

SSP/PA, CPF n.º 746.435.412-53. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 040/2017-FMS, pactuar o presente instrumento contratual que será 

em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 
 

1- DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para 

Aquisição de aparelhos e bens móveis, conforme Propostas MS nº 11283.607000/1170-01 e 

11283.607000/1170-04, para atendimentos das atividades precípuas do Fundo Municipal de Saúde, 

conforme especificações abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT V.TOTAL 

2 

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 

IMUNOBIOLÓGICOS - com Temperatura entre + 2º c e 

+ 8ºc, com Circulação de ar forçado, Contra porta, 

Capacidade/porta de 560/vidro duplo, Material de 

Famem 3 UND 13.500,00 40.500,00 
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confecção (gabinete interno) polipropileno/aço 

inoxidável, Discador de emergência, Sistema de 

emergência (bateria/ no break). 

3 

POLTRONA HOSPITALAR - Reclinação com 

acionamento manual, Capacidade até 120 kg, Material de 

confecção armação baixa de aço / ferro pintado, com 

Assento/ encosto estofado courvin e Descanso para os pés 

integrado. 

Ortomed 6 UND 1.000,00 6.000,00 

6 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 

LITROS) - ou Câmara de esterilização, em aço 

Inoxidável, Modo de operação/ capacidade/ acessórios, 

digital/ até 25 litros. 

Cristofoli 3 UND 3.790,00 11.370,00 

7 

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL - com 12 canais, 

Bateria interna, Memória, Tela LCD, Laudo 

interpretativo, Acessório(s) 1 cabo de ECG. 

ZHK 1 UND 11.500,00 11.500,00 

8 
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 

(DIVERSOS) - tipo cuba / mín 200L/polipropileno 
Tecnoclean 1 UND 1.350,00 1.350,00 

12 MESA DE MAYO - confeccionada em aço inoxidável. Ortomed 4 UND 750,00 3.000,00 

14 

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - 

confeccionado em polipropileno, com balde espremedor, 

kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinalização e pá, e saco de 

vinil. 

Tecnoclean 1 UND 900,00 900,00 

16 
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - com 

iluminação LED e haste flexível. 
Medpej 2 UND 700,00 1.400,00 

17 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - com capacidade 

reservatório / potência / consumo 30 a 39 l/1 a 1,5hp/6 a 7 

pés, isento de óleo. 

Schuster 1 UND 1.900,00 1.900,00 

18 
MESA GINECOLÓGICA - com gabinete, confeccionado 

em aço / ferro pintado, posição do leito móvel. 
Ortomed 2 UND 1.700,00 3.400,00 

19 
NEBULIZADOR PORTÁTIL - Nebulizador Portátil, tipo 

ultrassônico e 01 saída simultânea. 
Medcati 2 UND 300,00 600,00 

20 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - 

com capacidade de 6 a 10 litros, suporte com rodízios, 

válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro. 

Aspi 1 UND 2.900,00 2.900,00 

21 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - 

Equipamento construído em material não-ferroso para 

evitar oxidações e facilitar assepsia, com Cúpula em 

acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda 

de calor por irradiação. Possui trava de segurança e/ou 

mecanismo de amortecimento para fechamento suave da 

cúpula para evitar acidentes e porta de acesso rebatível, 

com 5 portinholas ovais e trincos que possam ser abertos 

com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de 

material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de 

leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo 

menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem 

e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando 

as manobras de intubação, sem alterar as condições do 

ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, 

permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente. 

Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios. 

Leito do paciente construído em material plástico, atóxico 

e radiotransparente, permitindo o procedimento de 

radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas 

posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir 

Ortomed 1 UND 17.500,00 17.500,00 
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a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora 

da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava 

de segurança. Possuir colchão de espuma de densidade 

adequada ao conforto do paciente; capa de materiais 

atóxicos e autoextinguíveis. Não possuir cantos vivos, 

facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Painel 

de controle microprocessado de fácil acesso e remoção 

para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou 

LEDs que apresente as informações dos parâmetros 

monitorados. Servocontrole de temperatura do ar ATC 

(Temperatura do ar controlada) e de pele ITC 

(Temperatura do RN Controlada), permitir monitoração 

da temperatura periférica do paciente e servocontrole 

continuo de umidade relativa do ar. Alarmes de indicação 

visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; 

baixa temperatura ar/pele; alta de circulação do ar; falha 

na bateria, hipotermia e hipertermia, desconexão do 

sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, 

desligamento automático em caso de alta temperatura; 

sistema de segurança; possuir tecla para silenciar alarmes 

momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e 

ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos 

últimos valores programados de temperaturas, umidade e 

alarmes para o caso de falta de energia; sistema de 

circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o 

equipamento no mínimo: Gabinete, suporte para 

posicionar os circuitos de ventiladores, suporte de soro e 

duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos 

que suporte pelo menos 10kg. Alimentação elétrica a ser 

definida pela entidade solicitante. 

22 
ESCADA COM 2 DEGRAUS - Confeccionado em aço 

inoxidável. 
Ortomed 3 UND 300,00 900,00 

23 

APARELHO DE RAIO X - FIXO (ATÉ 800 MA) – Fixo, 

com mesa com tampo flutuante, Painel de comando, 

Estativa porta tubo, Bucky mural, Colimador e Corrente 

do comando gerador de 500 a 800 mAs. 

Gnatus 1 UND 120.000,00 120.000,00 

24 
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - com rodízios, Cuna 

de acrílico, Estrutura aço / ferro pintado e Prateleira. 
Ortomed 2 UND 1.200,00 2.400,00 

25 

BERÇO HOSPITALAR COM GRADES - e Rodízios, 

com Cabeceira / peseira poliuretano, Colchão hospitalar d 

28, Material de confecção estrutura/leito em chapa aço / 

ferro pintado, Movimento de fawler manivela e Grades 

laterais. 

Ortomed 4 UND 4.000,00 16.000,00 

26 

CAMA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO – PPP - 

Cama PPP com movimentos de elevação de leito. Apoio 

de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar, 

munhequeiras e dispositivo para coleta de líquidos. Base 

dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, 

perneiras e complemento da perneira removível. Com 

rodízios de no mínimo 6 polegadas de diâmetro. Com 

grades na região do dorso, injetadas e com acabamento 

pintado em poliuretanos. Capacidade mínima de 120 kg. 

Acompanha colchão compatível com as dimensões da 

cama. 

Ortomed 2 UND 9.900,00 19.800,00 

27 POLTRONA HOSPITALAR - com Reclinação Ortomed 1 UND 1.000,00 1.000,00 
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acionamento manual, Capacidade até 120 kg, Material de 

confecção armação baixa aço / ferro pintado, Assento/ 

encosto estofado courvin e Descanso para os pés 

integrado 

28 

BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de 

aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor 

localizado na parte superior do berço. Possuir giro 

bilateral no plano horizontal para posicionamento do 

aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do 

filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em 

material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis 

e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, 

ajustes do leito nas inclinações mínimas de 

Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de 

densidade adequada ao leito do paciente em material 

atóxico e autoclavável, 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-choques frontal e traseiro. 

Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e 

potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para 

retenção dos valores programados. Sistema de controle 

microprocessado, com modo de operação servo 

controlado através de sensor ligado ao RN e manual; 

relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais 

intermitentes para visualização da falta de energia; falha 

na resistência de aquecimento; falta de sensor ou 

desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e 

hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de 

rotina. 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. 

Ortomed 1 UND 9.500,00 9.500,00 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  271.920,00 

 

 

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como 

sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação. 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$: 271.920,00 (Duzentos e setenta e um mil novecentos e 

vinte reais).  

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

recursos oriundos das dotações orçamentárias a seguir: 

 

- 10 122 0004 1.002 – Aquisição de Ambulância Odontomóvéis e Equipamentos; 

- 10 301 0200 1.003 – Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde  
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4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão 

efetuados conforme sua execução em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

4.1 - A CONTRATADA apresentará ao GESTOR documento fiscal específico. 

 

4.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para 

aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

4.3 - O documento fiscal não aprovado pelo GESTOR será devolvido à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

 

4.4 - A devolução do documento fiscal não aprovado pelo GESTOR, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato, ou deixe de efetuar o 

pagamento devido a seus empregados. 

 

4.5 - O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

 

b) existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE. 

 

5 - DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Os produtos deverão ser realizados em Brasil novo, na Unidade de Saúde da Família, a critério da 

Secretaria Municipal de Saúde, durante o período contratual. 

 

b) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada na 

execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

 

c) recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos 

previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição 

de empregadora; 

 

d) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 
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e) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, 

equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor 

correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA. 

 

f) cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE: 

 

a) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução dos 

serviços; 

 

b) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

 

c) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos 

serviços. 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a 

ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da 

CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, 

não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

9 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

A fiscalização dos serviços será expressamente acompanhada e fiscalizada pela(o) Sr(a). Eliézio 

Buchinger – Secretário Municipal Saúde, designada(o) pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a 

ele: 

 

a) emitir as solicitações para a execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 

bom andamento da execução dos serviços. 

 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA. 

 

d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em 

especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua relativa às obrigações contratuais. 
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9.1 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 

indicados. 

 

9.2 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

9.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 

73, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais. 

 

11 - DA RESCISÃO 

 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 

8.666/93. 

 

12 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o 

direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no 

Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes será a ela aplicada, segundo a gravidade da 

falta cometida, as seguintes penalidades: 

 

13.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

13.1.1.1 advertência por escrito; 

 

13.1.1.2 multas: 

 

13.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos 

de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do 

registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 
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b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 

hora. 

 

13.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o 

valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, 

não mais ser aceito o fornecimento; 

 

13.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do registro. 

13.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

13.1.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

letra “13.1.1.3”; 

 

13.2 As sanções previstas nas letras “13.1.1.1”, “13.1.1.3” e “13.1.1.4”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da letra “13.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

13.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Brasil novo – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor 

superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

13.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

 

13.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

14 - DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o nº 

040/2017-FMS. 

 

15 -  DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá até 31 de dezembro de 2017, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

ou modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 11.283.607/0001-42 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

__________________________________________________________________________________ 
Trav. 28 de Abril nº 1175 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1555- Brasil Novo – Pará 

Governo popular, juntos somos mais fortes. 
 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, 

todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu 

objeto. 

 

17 - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Brasil novo/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir 

dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Brasil novo/PA, 20 de setembro 2017. 

 

 

__________________________________ 

Eliézio Buchinger 

Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 

_________________________________ 

CAMPOS & COSTA LTDA-ME 

CNPJ: 17.073.738/0001-81 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 


