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CONTRATO Nº 034/2016, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, 
E A EMPRESA MULTIMEDIC COMERCIAL 
LTDA. 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ 11.285.036/0001-85, sediado na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira 
Comprida, neste ato, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, JOÃO 
PEDRO LAURITO MACHADO, CPF nº 092.793.956-88, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.073, de 30 de novembro de 2015, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA, com sede à Rua 
Zely Figueiredo, nº47, Bairro São João Batista, CEP 33.030-040, Santa Luzia/MG, CNPJ 
00.207.500/0001-07, telefone (031)3649-7070, neste ato representada por MARA MÁRCIA 
GOMES, CPF nº 758.848.446-20, doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente contrato administrativo, decorrente da Licitação na Modalidade de: DISPENSA N° 
002/2016 em conformidade com o estabelecido na lei nº 10.520, de 17/07/02 e na lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, têm entre si, em 
conformidade com o Processo Administrativo nº 006/2016 justo e contratado o que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Este Contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDIMENTO NA UPA E NO HOSPITAL, conforme especificações constantes 
do ANEXO. 
 
 

ITENS DESCRIÇÃO DOS 
MATERIAIS QTE MARCA VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

01  
FENTANILA 0,05MG/10ML 2000 HIPOLABOR R$ 1,75 R$ 3.500,00 

02 
 FLUMAZENIL 01MG/5ML 80 BIOCHIMICO R$ 25,32 R$ 2.025,60 

 TOTAL    R$ 5.525,60 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO  
 
2.1. O fornecimento será feito pela contratada, no prazo de até 05(cinco) dias úteis, contados 
da data do envio da Autorização de Compra, que será enviada via fax ou correio eletrônico, 
após a assinatura do contrato.    
 
2.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Av. 
VIII, nº: 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, de segunda a quinta-feira e em 
horário compreendido entre 09h00min as 16h30min. 
 
2.3 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados ao 
Município de Santa Luzia, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, 
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pelo número (31) 3641 5213 ou pelo e-mail josecelso@santaluzia.mg.gov.br. 
 
2.4 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o 
caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte. 
 
2.5 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa 
dos originais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  
 
3.1. O presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e término em 05/04/2016.  
Parágrafo Único. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  
 
4.1. O valor global do contrato é de R$5.525,60 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE 
E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 
 
Parágrafo Primeiro. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão 
representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante 
deste contrato.  
 
Parágrafo Segundo. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo 
prazo do período do contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado 
para reajuste o INPC ou outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao 
contrato.  
 
Parágrafo Terceiro. A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo 
Federal, no tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na 
execução do presente contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente 
aditamento.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 
5.1. Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar no setor de almoxarifado a nota 
fiscal juntamente com a mercadoria. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês 
serão pagas do 5º ao 10º dia útil do mês subseqüente. 
 
Parágrafo Único. O Contratado deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com as 
obrigações previdenciárias e fiscais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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6.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  
 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO: 

04.001.002.10.302.2052.2470.3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL: 

04.001.002.10.302.2051.2632.3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME LEGAL  
 
7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Lei n.º 8.666/93, e demais 
legislações vigentes, com alterações posteriores, sendo decorrente de processo licitatório 
modalidade  Dispensa nº 002/2016 e todos os documentos apresentados pelo Contratado 
integram este instrumento independentemente de transcrição.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
8.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto no Almoxarifado da Prefeitura, em dias de 
expediente, nos seguintes horários: 09h00min às 16h30min, devendo ser confirmado pelo tel. 
(31) 3641 5213 ou pelo e-mail josecelso@santaluzia.mg.gov.br, respondendo por quaisquer 
danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens;  
 
8.2. Sem qualquer ônus para a Prefeitura, substituir o bem com as mesmas características se, a 
contar da entrega definitiva, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, ou origem, 
devidamente comprovados;  
 
8.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 
providências cabíveis; 
 
8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as 
especificações;  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
9.1.  Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 
contrato; 
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9.2.  Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à 
CONTRATADA, quando houver, os problemas para serem corrigidos; 
 
9.3. Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de 
compra; 
 
9.4.  Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação 
apresentada e aceita e solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do 
recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente 
comprovados; 
 
9.5.  O Município de Santa Luzia se reserva o direito de, durante a execução do contrato, 
manter Comissão Especial para avaliação da qualidade do objeto fornecido, cabendo a esta, 
solicitar o cancelamento do item, caso a qualidade do mesmo não atenda as necessidades da 
Prefeitura; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, 
rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a 
CONTRATADA, na ocorrência de hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93; 
 
10.2.  Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, 
autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito; 
 
10.3.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,  
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa; 
 
10.4.  A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela Autoridade Competente; 
 
10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da 
CONTRATADA perante o INSS e FGTS; 
 
10.6.  A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 
11.1.  A inexecução do objeto deste contrato, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber assegurado o contraditório 
e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
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b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com 
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas 
reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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

11.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE;  
 
11.3 A sanção prevista na alínea b deste item poderá ser aplicada cumulativamente a 
qualquer outra; 
 
11.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia; 
 
11.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas;  
 
11.6  O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, 
a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do 
art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas; 
 
11.7  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício 
do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do 
contratado; 
 
11.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de 
Santa Luzia e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias;  
 
11.9  O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade;  
 
11.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar 
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de 
que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, 
por Termo Aditivo.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO  
 
13.1.  A CONTRATANTE fará a publicação do resumo deste contrato no jornal “Minas 
Gerais” para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
  
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios decorrentes do presente contrato.  
E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
 
 

Santa Luzia, 05 de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 
 

JOÃO PEDRO LAURITO MACHADO 
Secretário Municipal de Saúde 

Gestor SUS 
Município de Santa Luzia 

 
 

 
 

MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA 
Representante Legal 

 
Testemunhas:  

 

Nome:   Nome:  

CPF:   CPF:  

 


