PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
ANEXO VIII –MINUTA DE CONTRATO Nº 49/2017

O MUNICÍPIO DE Conceição das Pedras, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ nº 18.025.908/0001-15,com sede na Praça Francisco Rodrigues dos Santos, nº
22,Conceição das Pedras neste ato representado pela sua Prefeito Municipal, pelo Sr. José Airton
Pereira a seguir denominado Contratante; e a Empresa Drogaria Raimundo ltda.ME, inscrita no
CNPJ sob o nº71.344.436/0001-46, com sede a Rua José Antonio de Faria, nº41, bairro:Centro,
na cidade de Conceição das Pedras a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente contrato, para a Aquisição de Medicamentos, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatório nº. 46/2017, na modalidade Pregão Presencial nº.
21/2017, do tipo Menor Preço Por ITEM sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais
disposições legais, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
1-

DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de medicamentos, conforme
discriminação do Edital e Anexo que este se origina.
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
I – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela
Contratada, sem autorização do Contratante por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão.
II – A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Contratante
exercer seus direitos a qualquer tempo.

III- O Contratante reserva-se o direito de não receber os produtos fornecidos, em sua totalidade ou
em qualquer de seus itens em específico, em desacordo com o previsto neste contrato, podendo
rescindi-lo.
3-

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I – Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na execução
do presente contrato.
II – Promover a fiscalização e o controle na execução do presente contrato.
4-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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I – O fornecimento dos Produtos conforme cláusula I, mediante estrita observância dos termos e
condições discriminados neste contrato e no “Anexo I” do Edital que deste instrumento faz parte
integrante.
II – Empreender a sua atividade profissional com diligência, probidade e zelo máximo.
III – Fornecer, juntamente com a entrega dos Produtos, toda documentação fiscal pertinente.
IV – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à realização do evento a si adjudicados.
V – Manter, até o cabal cumprimento deste instrumento contratual, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do objeto em questão.
VI – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à
execução do presente contratado.
VII – Indicar no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) preposto
para representar a Contratada junto ao Contratante, solucionando todos os assuntos relativos à
execução do mesmo.
VIII – Quanto outra forma não for expressamente estipulada, os medicamentos deverão ser
entregues na Secretária de Saúde, em Conceição das Pedras/MG, em até 05 (cinco) dias após a
emissão da Ordem de Fornecimento, no horário das 08h às 11h das 12h às 16h de segunda a
sexta-feira.
IX – Os objetos da presente licitação serão recebidos, em conformidade com os artigos 73 a 76 da
Lei nº 8.666/93, mediante recibo:
a)

Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior

verificação da conformidade com a especificação;
b)

Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, após a verificação

da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação.
X - Se após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi entregue em desacordo com
as especificações e demais exigências do instrumento convocatório, com defeito, ou incompleto,
após a notificação ao contratado, será suspenso o pagamento até que seja sanada a situação, no
prazo determinado pela Contratante; incorrendo a mesma nas aplicações das sanções cabíveis,
podendo, ainda, se determinar à rescisão do contrato.
XI – A Contratada obriga-se a arcar com o ônus por eventuais danos ocorridos nos equipamentos
e/ou serviços a que se destinam os produtos, bem como a proceder à substituição dos mesmos,
em caso de irregularidades, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, às suas expensas,
conforme disposto nos arts. 69 e 70 da Lei 8.666/93.
XII– O Medicamentos fornecidos deverão ser de boa qualidade.
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XIII– A Contratante reserva-se o direito de não receber o Produtos em desacordo com as
especificações constantes deste instrumento convocatório e que não estejam em perfeitas
condições, podendo rescindir o contrato e aplicar as penalidades e sanções cabíveis.
XIV – O Produtos fornecidos deverão estar de acordo com as normas de especificações e de
controle editadas pelos órgãos oficiais, sob pena de recusa do recebimento do produto,
independentemente das sanções legalmente previstas para o caso.
XV – Remeter ao Contratante, quando solicitado, relatórios operacionais discriminando a entrega
do Produtos contratado, comprovando as datas de suas realizações e relação dos servidores que
fizeram a retirada dos mesmos.
5 - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO
A solicitação, conferência, acompanhamento, fiscalização e o recebimento do Produtos
objeto deste contrato, serão realizados pelo setor solicitante da administração municipal,
observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
6- DO PREÇO
I – O valor do presente contratado é de R$ 77.964,35 (Setenta e Sete Mil e Novecentos e
Sessenta e Quatro reais e Trinta e Cinco Centavos) e o qual, não sofrerá ajustes de qualquer
espécie e à qualquer título que seja, ressalvada a hipótese legais.
II– O pagamento será efetuado pelo Setor de Finanças do Contratante, por processo legal, em até
15 dias após a apresentação das notas fiscais/faturas devidas, nas condições exigidas e previstas
pelas legislações vigentes.
III – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
IV – O Contratante poderá sustar o pagamento a que a Contratada tenha direito, enquanto não
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da inexecução contratual e/ou não
recolhimento de multa aplicada, sem prejuízo do estabelecido na cláusula “V” do presente
instrumento.
7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias: 02.05.02.10.303.0013.2066.3.3.90.30.00 – Manutenção de Farmácia Básica –
Material de Consumo (276) e do PAB (148).
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8- DAS SANÇÕES
I - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, bem
como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato, caracterizará o descumprimento da
obrigação assumida e permitirá a aplicação das Seguintes sanções pela Contratante:
a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
b) Multas, na forma prevista no instrumento convocatório e no contrato;
c) Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo
de até 05 (cinco) anos;
e) A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantindo a prévia
defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato ou deste Edital, e, em
especial nos seguintes casos:
1) Recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de até 10% (dez
por cento) do valor do objeto;
2) Recusa em entregar o objeto, multa de até 10% (dez por cento) do valor total;
3) Entrega dos Produtos em desacordo com as especificações, alterações de qualidade,
Quantidade, rendimento, multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto;
4) O valor máximo das multas não poderá exceder cumulativamente, a 10% (dez por cento)
do valor do Contrato;
5) As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
Extensão das Penalidades: A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a
Administração Pública poderá ser também, aplicada àqueles que:
f) Retardarem a execução do Pregão presencial;
g) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
h) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
II – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do
pagamento das faturas devidas pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença
deverá ser paga por meio de guia própria emitida pelo Contratante, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis a contar da data da sua aplicação.
III – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
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9- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência até 31/12/2017, com a eficácia legal, após a sua publicação.
10- DA RESCISÃO CONTRATUAL
I – Este contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por ato unilateral escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93.
II– Havendo rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será notificada em observância
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Além das hipóteses previstas no caput do art.78 da Lei 8.666/93, o contrato poderá ser
rescindido sempre que a Contratada agir dolosamente.
11- DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da comarca de Cambuí/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à
execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Conceição das Pedras/MG, 05 de maio de 2017.

_____________________________

_________________________

José Airton Pereira

Drogaria Raimundo Ltda- ME

Prefeito Municipal

Contratada

Contratante

Testemunhas:

CPF:

CPF:

