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CONTRATO 033/2020 

 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CARMO 

DO PARANAÍBA e INOVAMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA,presente instrumento, o Município 

de Carmo do Paranaíba, com inscrição no CNPJ. sob o nº. 

18.602.029/0001-09, neste ato, representado pelo Prefeito 

Municipal, o Sr. César Caetano de Almeida Filho, doravante 

denominado CONTRATANTE INOVAMED COMERCIO 

DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ sob o n.º 

12.889.035/0001-02, estabelecida na Rua Rubens Derks, n.° 

105, bairro Industrial, em Erechim/RS, CEP: 99.706-300, que 

apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 

representada pelo Sr. Jhonatan Boni, CPF sob o n.º 

016.789.820-59, nacionalidade brasileira, portador da 

Carteira de Identidade sob o n.º 2105024927, órgão 

expedidor SJS/RS doravante denominada CONTRATADA, 

têm justo e combinado o que consta das cláusulas e condições 

seguintes, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e 

pelo Decreto Municipal nº. 1908, de 13/07/2006, e 

subsidiariamente, pela Lei Federal  n° 8.666, de 21/06/93, 

com as alterações introduzidas posteriormente e demais 

normas pertinentes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos para uso na UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento),  para uso de pacientes de urgência/emergência, nos 

trabalhos de prevenção, diagnóstico e enfrentamento ao Corona Virus (COVID 19)  

Parágrafo primeiro – É facultado a CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos 

ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, na forma do parágrafo 1º, do Art. 65 da 

Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo segundo – Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou 

suprimidos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial do contrato, 

conforme parágrafo primeiro, do Artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo terceiro – A entrega dos produtos obedecerá ao estipulado neste contrato, 

bem como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o 

Processo nº 115 de 25 de novembro de 2019, e que independentemente de transcrição, fazem 

parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariarem: 

             a) Processo Licitatório nº 004/2020; Dispensa de Licitação 006/2020, de 15  de 

ABRIL de 2020. 

b)Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e 

apresentados à CONTRATANTE, na data de abertura dos envelopes do respectivo processo 

licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a)Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, podendo sustar ou recusar  os 

materiais em desacordo com as especificações dos anexos; 

b)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora com relação ao objeto do presente contrato; 
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c)Emitir nota de empenho e efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

d)Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, podendo sustar ou recusar os 

produtos em desacordo com as especificações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 dias  após o 

recebimento da solicitação, de acordo com as quantidades informadas e local indicado pela 

CONTRATANTE. 

b)Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a 

execução do contrato; 

c)Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem 

vítimas os seus empregados, durante a execução do contrato; 

d)Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a 

incidir sobre terceiros, durante a execução do contrato; 

e)Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem 

solicitadas;  

f)Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, 

aplicando-se ao presente contrato a Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, em especial os artigos 

14 e 20; 

g)Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do 

contrato, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento 

do Município de Carmo do Paranaíba; 

h)Fornecer condições que possibilitem o fornecimento dos produtos, a partir da data 

de retirada do contrato;  

i)Cumprir fielmente o contrato, zelar por sua boa execução, de modo que a aquisição 

dos produtos seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira 

responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial; 

j)Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do 

objeto ora licitado, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos;  

k)Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, independente de solicitação; 

l)Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

quanto à entrega dos produtos contratados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO  

O presente contrato tem vigência de até 180 dias e vigorará da data de assinatura até 

15/10/2020, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo 

aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$6.480,00 (seis mil  

e quatrocentos reais) pelo fornecimento dos produtos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
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documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do 

Município de Carmo do Paranaíba e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de 

Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas no contrato e das demais cominações legais. 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

a)0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 

dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

b)5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com 

a possível rescisão contratual; 

c)10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, 

em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d)O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. Se os valores 

dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

e)As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a 

CONTRATADA será notificada. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão 

de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 

Federal 8.666/93. 

Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do 

extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos produtos será exercida por representante da CONTRATANTE, 

neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 

da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei Federal N.º 

8.666/93). Ambos encontram-se discriminados no instrumento convocatório. 

Parágrafo primeiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei Federal 

8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou 

em parte o objeto fornecido, se em desacordo com o Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota fiscal 

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


Município de Carmo do Paranaíba 
Pç. Misael Luiz de Carvalho - 84     (34) 3851-2068 

E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br 

4 
 

eletrônica no setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, nº e 

modalidade de licitação, nº do item, nº do contrato, preço unitário e preço total do(s) 

serviço(s), devidamente atestada pelo setor competente da Contratante, acompanhada das 

seguintes comprovações: regularidade junto à Seguridade Social (CND), à Justiça do 

Trabalho (CNDT) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

Parágrafo primeiro - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual, de acordo com as obrigações estabelecidas na Cláusula Terceira. 

Parágrafo segundo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 

prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

Parágrafo terceiro - A critério da Administração, poderão ser utilizados os 

pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou 

outras de responsabilidade da contratada. 

Parágrafo quarto - As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do 

CNPJ indicado pela empresa em sua proposta de preços (Anexo I do edital). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

Os valores serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as 

disposições da Lei Federal 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, com as 

disposições da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes com a prestação dos serviços correrão no exercício de 2020 à 

conta das seguintes Dotações Orçamentárias informadas pelos órgãos requisitantes conforme 

a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, nos exercícios 

seguintes, correrão a conta das dotações orçamentárias próprias, para atender as despesas da 

mesma natureza: 

* dotação reduzida nº 97, fonte de recursos: 01 0054 0506 0506  ,01 0055 0516 0516 e 

01 0002 0002 0002. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da 

Comarca de Carmo do Paranaíba. 

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o 

presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no 

Município de Carmo do Paranaíba, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias 

necessárias.        

                                                                                       

                                                   Carmo do Paranaíba, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

___________________ 

 

________________________________ 

César Caetano de Almeida Filho 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

INOVAMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA,  

CNPJ sob o n.º 12.889.035/0001-02,  

CONTRATADA 
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________________________________ 

 

Lara Cristina Teles Gondim 
GESTOR e FISCAL 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ____________________________________________ DOC: ________________ 

2. ____________________________________________ DOC: ________________ 
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