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CONTRATOS NÚMERO 051/2016, AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO, 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 n.º 

11.285.036/0001-85, sediado na Av. VIII, n.º 50, Bairro Carreira Comprida, torna público que, 

devidamente autorizada pelo Secretário Municipal de Saúde JOAO 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial nº 

001 / 2016, publicada no Diário do comercio e Imprensa Oficial em 19 de janeiro 2016, na forma do 

disposto no processo administrativo n.º 002/2016, RESOLVE CONTRATAR a empresa, MULTIMEDIC 

COMERCIAL LTDA, com sede Rua Zely Figueiredo, 47 – B. São João Batista – Santa Luzia/MG- CNPJ- 

00.207.500/0001-07 - Telefone – (31) 3649-7070 neste ato representada por. MARA MARCIA – CPF- 

758.8458.446-20, indicada e qualificada neste contrato, de acordo com a classificação por ela 

alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 

às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 3.020/2015, e 

em conformidade com as clausulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Este Contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, conforme especificações constantes do ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, do Edital referenciado. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL  UNID QTDE MARCA VLR UNIT. VLR. TOTAL 

02 
DOBUTAMINA 12,5 MG/ML 20 ml 

INJET 
AMP. 800 HIPOLABOR R$ 17,40 R$13.920,00 

04 
FENITOINA 100MG - 

COMPRIMIDO 
UNID 200.000 TEUTO R$ 0, 253 R$ 50.600,00 

TOTAL       R$ 64.520,00                          (Sessenta e quatro mil Quinhentos e vinte reais) R$ 64.520,00 

 

Parágrafo Único. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, a proposta do 

fornecedor, o Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

2.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde, observado o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do serviço pelo CONTRATANTE, bem como a permitir o acesso às informações 

consideradas necessárias. 

Parágrafo Segundo. A Secretaria Municipal de Saúde do CONTRATANTE atuará como Gestor deste 

Contrato. 

Parágrafo Terceiro. O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos realizados com 

setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  

São condições gerais deste Contrato:  

3.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo, assim como observará os 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, 

todos da Lei nº 8.666/93.  

3.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique 

alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
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3.3. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 

subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização do CONTRATANTE, por 

escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

3.4. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações 

ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, 

novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e 

podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.  

3.5. A entrega dos produtos, objeto deste Contrato serão dentro do melhor padrão de qualidade e 

confiabilidade, respeitadas as normas técnicas e legais, a eles pertinentes.  

3.6. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer objeto em 

desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao seu objeto, podendo rescindí-lo nos termos do previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 

e aplicar as sanções previstas na Cláusula Décima.  

3.7. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 

inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 

direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência 

do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito 

de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.  

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

4.1. Aperfeiçoada a autorização de fornecimento na forma prevista neste instrumento, estará a 

CONTRATADA obrigada a fornecer os produtos nele estipulados, no prazo e na(s) quantidade(s) 

prevista(s). Não será admitida a entrega de produto pela CONTRATADA, nem o seu recebimento, sem 

que previamente tenha sido aperfeiçoada a respectiva Ordem de Fornecimento.  

4.2. É de inteira responsabilidade da contratada a substituição do item fornecido em desacordo com as 

especificações e prazo de garantia exigido. A empresa licitante deverá se responsabilizar pela garantia 

do produto que será entregue;  

4.3. Deverão ser previstos no orçamento os custos resultantes da entrega do produto licitado, 

incluindo materiais e equipamentos que forem de responsabilidade da CONTRATADA.  

4.4. O Município de Santa Luzia, através da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Saúde, 

reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto neste contrato, podendo 

aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93.  
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4.5. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, após a verificação da 

conformidade do objeto com as especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação.  

4.6. A CONTRATADA deverá entregar os itens de forma IMEDIATA, no prazo máximo de (20), vinte dias 

corridos , após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida  pela Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia/MG. O produto licitado deverá ser entregue de acordo com a especificação contida no 

edital.  

4.7. A entrega deverá ocorrer no almoxarifado central sito a Avenida VIII, 50, Bairro Carreira Comprida, 

Santa Luzia /MG, no horário de 08:00 as 17:00 horas.  

4.8. Não será aceita mercadoria enviada via correio, ou mercadoria entregue em desacordo a Ordem 

de Compra. A Contratada deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra por ele 

recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico 

da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, em trocar a referida Nota 

Fiscal num prazo de 24 horas. 

4.9. No ato do recebimento do produto será realizada a conferência do produto fornecido. O produto 

deverá estar devidamente acondicionado em embalagens lacradas, que garantam o seu perfeito 

recebimento; 

4.10. O produto que for entregue pela contratada com embalagem violada, danificado ou fora da 

especificação solicitado na ordem de compra, o contratante com frete às suas expensas, terá o prazo 

de 72 horas, após o comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição do produto. 

4.11. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que a CONTRATADA tenha retirado 

os produtos do local em que se encontram, serão tomadas as providências para a aplicação das 

penalidades cabíveis, podendo ainda a CONTRATANTE devolvê-los ao local de origem mediante 

remessa, com frete a pagar.  

4.12. Nos preços referidos já se encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, como Frete, 

encargos fiscais, sociais, trabalhistas.  

4.13. No ato de entrega do material a Secretaria Municipal de Saúde poderá designar responsável com 

conhecimento técnico do produto para que realize vistoria e comprove a compatibilidade com a 

Ordem de Compra. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

São obrigações das partes: 
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I - Da CONTRATADA:  

• Entregar os materiais, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, quando 

solicitados; 

 

• Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no 

valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 

descarregamento das mercadorias; 

 

• 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; 

 

• Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

bens 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;  

 

• Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros. 
 

• Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, 

e quaisquer despesas referentes aos bens. 
 

II – Do CONTRATANTE:  
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1. Emitir a ordem de prestação de serviço à CONTRATADA com antecedência mínima de até 72 

(setenta e duas) horas da data da prestação do serviço; 

3.  Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente contrato; 

 

4. Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à 

CONTRATADA, quando houver, os problemas para serem corrigidos; 

5.  Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no 

contrato. 

 

6.  Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato; 

7. O Município de Santa Luzia se reserva o direito de durante a execução do contrato, manter 

Comissão Especial para avaliação da qualidade do objeto. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

6.1. O valor total do presente contrato é de R$ R$ 64.520,00 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte 

reais), que serão pagos à CONTRATADA, após a devida comprovação da entrega dos produtos nas 

condições exigidas. 

6.2. Para efeito do recebimento, o licitante deverá entregar a nota fiscal no almoxarifado central, 

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. 

6.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o pagamento ficará suspenso 

até seu recebimento definitivo.  

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

reajustamento de preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1. A dotação orçamentária para o exercício de 2016, destinada ao pagamento do objeto licitado está 

prevista e indicada no processo pela área competente da CONTRATANTE, sob as seguintes rubricas:  

04.001.002.10.302.2052.2470 – UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO 
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3390300000 – MATERIAL DE CONSUMO  

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

8.1. Este contrato será vigente, de 25/02/2016 a 31/12/2016, podendo ser rescindido antes deste 

prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos 

termos da Lei 8.666/93.  

8.2. As alterações contratuais pactuadas pelas partes, necessárias à adequação do presente contrato 

aos fins públicos almejados pelo CONTRATANTE, bem como a prorrogação de que trata o item 

anterior, serão formalizadas por meio de termo aditivo ao presente instrumento.  

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O presente contrato poderá ser rescindido:  

9.1. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII 

do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.  

9.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  

9.3. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 

nº 8.666/93.   

Parágrafo Único. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 A inexecução do objeto desta licitação, 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; 

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. 
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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; 

10.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

10.3 A sanção prevista na alínea b deste item poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra. 

10.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido 

o contraditório e a defesa prévia. 

10.5  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.  

10.6  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. 

10.7  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. 

10.8  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.  

10.9  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.  

10.10  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 PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 002 
/2016, Pregão Presencial nº. 001/20165, Tipo: Menor Preço por item, que lhe deu causa, 
para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao instrumento convocatório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  

12.1. O extrato do presente Contrato será publicado no ”Minas Gerais”, Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais, nos termos do parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal 8.666/93, a cargo do 

CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução do presente Contrato.  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 4 (quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que surtam 

um só efeito.  

 

Santa Luzia, 25 de fevereiro de 2016. 

 

JOÃO PEDRO LAURITO MACHADO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

MARA MARCIA 

MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA 

 

 

Testemunhas: ______________________  ________________________ 

                          CPF:                                                          CPF:   


