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CONTRATO N.º 293/2020 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL– Fundo Municipal de Assistência Social, com 
sede a Rua Walteloo Prudente, 34 – Jardim Umuarama, inscrito no CNPJ sob nº 15.495.243/0001-
15, neste ato representado por sua Secretária Municipal, Sr.ª MARIA JUCEMA FURTADO 
CAPPELLESSO, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade RG nº 2008935 SSP/PA e 
CPF nº. 803.131.082-34, residente e domiciliada à Rua da Madeira, nº 05 Setor Alto Paraná, neste 
município, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa NOEM MEDICAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA ,  situada à Rua 
Alfredo Lopes nº 1717, Sala D-5B, Jardim Macarengo na cidade São Carlos/SP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 32.737.279/0001-87, neste ato representado por sua sócio administrador o Sr.º AUREO 
APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 
12.279.020 PCMG/MG e CPF nº 067.739.868-40 residente e domiciliada à Rua Episcopal, nº 2792, 
Apto 94, Centro, na cidade de São Carlos - SP , doravante denominada CONTRATADA, de comum 
acordo ajustam e acordam em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas 
alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93  e demais 
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico  modalidade nº 039/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento 
é decorrente do Processo Licitatório nº 123/2020 na modalidade nº Pregão Eletrônico, de 
039/2020, devidamente homologado pela Ordenadora de Despesa, com fundamento art.4º-G e 
seus parágrafos da Lei 13.979/20 acrescida da Medida Provisória 926 e suas alterações, que 
dispõe sobre Licitações Públicas e Contratos Administrativos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE 
ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, de acordo com o Edital 
e seus anexos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá 
sua vigência de 03 (três) meses com início com início no dia 26/10/2020 e término 
26/01/2021 conforme o art. 4º-H da lei nº 13.979/2020, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro 
de Estado da Saúde e Decreto Municipal nº 142 de 07 de maio de 2020, conforme necessidade e 
conveniência da Administração Municipal, através de comunicação formal prévia.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA - Os produtos deverão ser entregues de forma integral no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.   
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4.1 - As entregas deverão ser realizadas no local indicado na ORDEM DE COMPRA, em dias úteis 
no horário das 8:00 as 14:00 ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pela 
secretaria do municipal de assistência social. 
4.2 - O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade, quantidade, validade, 
respectivos prazos e consequentemente aceitação. 
4.3 - Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições 
exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:  
a. Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;  
b. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega;  
c. A recusa da contratada em atender à substituição levará ao cancelamento da compra bem 
como à aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 
4.4 - Os kits deverão estar embalados com sacos transparente. Correrão por conta da contratada 
todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da entrega e da aquisição do objeto de licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública de importância internacional, obedecendo assim ao prazo de 
vigência nele estabelecido art. 8º da Lei 13.979/2020, conforme necessidade e conveniência da 
Administração Municipal, através de comunicação formal e prévia por meio de Termo Aditivo 
que deverá ser justificado por escrito.          
                                                                                                                                            
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente 
contrato, a CONTRATANTE comprometerá recursos previsto no orçamento da União, para o 
exercício de 2020 alocados em dotação na categoria econômica de custeio por meio de repasse 
financeiro emergencial de recursos federais - Programa de Trabalho – Enfrentamento da 
Emergência da saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – (COVID 
-19), cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade com a despesa a ser liquidada na 
dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica na classificação abaixo: 
 
20.09.09 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
08.122.0137.2346 – Enfrentamento da Emergência da Saúde Pública COVID-19. 
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 
CLAUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximos 
de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 
 
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e 
previstas neste CONTRATO. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos 
produtos, objeto deste Termo de CONTRATO, é de R$ 776,00 (Setecentos e setenta e seis 
reais), de acordo com o relatório classificação final dos itens por cento de custo e proponentes e 
Processo Licitatório de nº 123/2020, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, de acordo com o 
relatório classificação final dos itens por cento de custo e proponentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos 
materiais, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos termos 
do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  
 
a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratado, limitado 
esta, a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
 
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 01 (um) ano; 

 
c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos; 

 
d) Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo 
administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade 
de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20. 
 
Observação: as multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-
empreitar, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da 
Lei 13.979/20 e 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
A CONTRATADA obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no instrumento de 
Contrato, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se 
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4 
além de outras obrigações constantes no termo de referência e do Contrato, as seguintes 
obrigações:  
a) Atender plenamente ao compromisso assumido com a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 
recebimento da solicitação do setor requisitante, para concluir o fornecimento dos produtos 
requisitados. 
b) Efetuar a entrega em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em estrita observância das especificações do Termo de 
referência e contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 
c) Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria solicitante no 
presente certame durante todo o período de vigência do contrato. 
d) Disponibilizar os produtos no prazo definido, acompanhado de Nota Fiscal com especificação 
e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, cumprindo todas as normas exigidas para 
o fornecimento do presente objeto.  
e) Substituir imediatamente os produtos por outros de características idênticas quando os 
mesmos, por qualquer defeito técnico deixarem de executar os serviços ou se estes não 
apresentarem os rendimentos operacionais.  
f) Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender 
prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento. 
g) A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe à fornecedora, não poderá ser 
alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução do objeto do 
contrato e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas.  
h) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, assim como ao cumprimento das 
obrigações previstas no certame definidos e conforme especificações constantes do edital.  
i) Indenizar terceiros e ou o órgão entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a fornecedora 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades 
competentes e as disposições legais vigentes. 
j) A CONTRATADA deverá responder a CONTRATANTE, nos caso de qualquer tipo de atuação 
ou ação, que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos 
contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo 
o órgão/entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade.  
k) Comunicar imediatamente a contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
l) Arcar com todas as despesas na execução dos serviços: mão de obra, encargos sociais, seguro, 
impostos, combustível, bem como todos os danos e prejuízos durante a prestação dos serviços, 
causados por terceiros por ação ou omissão própria. A CONTRATADA ficará responsável por 
todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos produtos, inclusive pelos danos causados a 
terceiros. 
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5 
m) A CONTRATADA obriga-se a entregar todos os produtos em perfeito estado de conservação 
e não apresentar a menor evidência riscos de uso possam comprometer o manuseio e uso dos 
produtos.  
n) Garantir a integridade dos produtos durante o trajeto, cabendo à mesma a reposição nos casos 
falta detectada, de manuseio inapropriado que cause a perda dos produtos. 
o) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar 
ciência à Secretaria solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução dos serviços. 
p) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
q) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
r) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 
suas expensas, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos. 
s) Atender prontamente a quaisquer exigências da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, inerentes ao objeto da presente licitação. 
t) Comunicar ao servidor designado pela fiscalização do contrato autorizado pela 
CONTRATANTE, POR ESCRITO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
u) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
v) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 
w)  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a: 
  
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações da Contratante:  
 
a)  Receber o material, disponibilizando local, data e horário. 
 
b)  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, e a conformidade dos serviços com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 
 
c) Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 
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d) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.  
 
e)  Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso.  
 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, 
sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93. 
  
g) Rejeitar os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de 
referência e seus anexos, bem como na proposta. 
 
h) Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 
 
i) O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de 
Referência e no Contrato a ser firmado. 
j) Efetuar o pagamento no prazo não superior a 10 (dez) dias após a entrega dos produtos 
acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função 
 
k) Designar fiscais o Servidor Sr.º KLEBER BARROS RIBEIRO sob a matrícula nº 013881 como 
fiscal titular e a servidora a Sr.ª ALINE PATRICIA DE ASSIS sob a matricula n° 004261, ambos 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo proceder 
ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, 
tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, 
FISCAIS E COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA 
a) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Os casos omissos serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 
8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
b) Na falta de produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou parcial 
de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA estará 
passiva das penalidades da lei, dentre elas: 
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7 
a) Advertência; 
b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de 
CONTRATO; 
b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão 
deduzidas dos pagamentos efetuados; 
b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do efetivo 
pagamento; 
b.3) não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos inscritos 
na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão de 
participação em licitações por 01 (um) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a 
CONTRATADA um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, 
para a apresentação de recurso. 
 
§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
através de processo interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO - O presente contrato poderá ser alterado a 
qualquer tempo, através de termo aditivo ou rescindido através de distrato, em virtude de causa 
superveniente, de força maior ou de ordem legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 
CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de CONTRATO, 
não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, podendo o 
CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO DISTRATO – O presente distrato firmado amigável e em 
comum acordo entre as partes, tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato 
original, firmado entre as partes que entenderam por bem, doravante encerrá-lo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do 
instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração, a lavratura do presente 
Termo de Contrato referente ao Processo Licitatório nº 123/2020 na modalidade Pregão 
Eletrônico nº. 039/2020, em atendimento ao regramento do artigo 4º, §2º da Lei 13.979/2020, 
devendo a contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), no que couber além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 
ou aquisição e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de 
Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município.  
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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, 
Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO. 
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.  
 

Redenção- PA, 26 de Outubro 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA 
Maria Jucema Furtado Cappellesso 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA  
Aureo Aparecido Beligolli Saldanha  

Sócio Administrador  
CONTRATADA 

 
 

 
Testemunhas: 
A) ______________________________      B) _____________________________ 
RG:                     RG: 
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