PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N°184/2018
Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante – MG.,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº
288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA, estabelecida na Rodovia Itapira-Lindóia, km 14 s/n, na cidade de ItapiraSP, CEP:13970-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º44.734.671/0001-51, neste ato representada pelo
Sr.Ogari de Castro Pacheco, cadastrado no CPF/MF n.º014.645.078-72, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta examinada
pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 82/2018, Pregão
Presencial n.º 55/2018, homologado em 15/06/18, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº
8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar
nº 123 de 14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é Aquisição de medicamentos diversos para uso no tratamento de
pacientes internados no Hospital Municipal Nossa Senhora da Lapa, com entrega parcelada,
visando atender necessidades da Fundo Municipal de Saúde – Hospital Municipal Nossa Senhora da
Lapa, conforme discriminado abaixo:
Item

Quant.

Unid.

Especificação Detalhada

Marca

Valor R$
Unid. Total

23.

1.000

Frsc.

CRISTALIA

14,35

14.350,00

26.

300

Amp.

CRISTALIA

6,80

2.040,00

34.
35.
37.

200
200
250

Amp
Comp
Amp

CRISTALIA
CRISTALIA
CRISTALIA

1,79
0,169
4,63

358,00
33,80
1.157,50

59.

2.500

Amp.

CRISTALIA

1,24

3.100,00

61.

1.250

Amp.

CRISTALIA

1,44

1.800,00

62.

750

Amp.

CRISTALIA

10,71

8.032,50

63.
73.

1.000
15.000

Comp.
Bolsa

ANFOTERICINA B, 50MG –
FRASCO AMPOLA
ATRACÚRIO 10MG/ML AMP X
2,5 ML
BIPERIDENO 5MG/ML IV
BIPERIDENO 2 MG
BITARTARATO
DE
METARAMINOL, 10MG/ML –
AP.1 ML.
CETOPROFENO
100MG/2ML
INJETÁVEL
CITRATO DE FENTANILA 0,05
MG/ML AMP X 5ML
CITRATO DE FENTANILA +
DROPERIDOL 0,0785 MG+ 2,5
MG/ML AMP X 2ML
CLONAZEPAM 2,0 MG
CLORETO SÓDIO A 0,9%
100ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA
FECHADO
DE
INFUSÃO,
EMBALAGEM
ISENTA DE PVC

CRISTALIA
SANABIOL

0,059
1,68

59,00
25.200,00
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77.

1.600

Amp.

78.

100

Amp.

80.

500

Frs.

87.

240

Etj.

88.

600

Comp.

93.

2.000

Amp.

94.

1.000

Amp.

99.

2.000

Amp.

104.

120

Etj.

105.

360

Etj.

106.

120

Etj.

108.

1.000

TB

113.

12

Amp.

114.

225

Amp.

121.

25

Cx.

139.
141.
142.
154.

50
300
10
10

Tb
Amp.
Cx
Cx

155.
156.

1.500
500

Amp.
Amp.

157.

7.500

Amp.

159.
164.

600
2000

Amp.
Frsc.

168.

20

Fr

CLORIDRATO
DE
BUPIVACAINA
0,50%
+
GLICOSE
8%
5MG/ML+80MG/ML PESADA 4,
EMBALAGEM ESTÉRIL.
CLORIDRATO
DE
BUPIVACAINA
0,5%
COM
ADRENALINA 20ML ESTERIL
(OF).
CLORIDRATO DE CETAMINA
S+ 10 ML COM 50 MG/ML
CLORIDRATO DE CLONIDINA
150MCG/ML ETJ.
CLORIDRATO
DE
CLORPROMAZINA 100 MG.
CLORIDRATO DE MORFINA
0,1 MG/ML - 1 ML
CLORIDRATO DE MORFINA 10
MG/ML AMP. 1 ML
CLORIDRATO
DE
PROMETAZINA 50MG/2ML
CLORIDRATO
LEVOBUPIVACAINA
–
NOVABUPI 0,5% C/V – 10 ETJ
20 ML
CLORIDRATO
LEVOBUPIVACAINA
–
NOVABUPI 0,5% ISOBARICA –
4 ML
CLORIDRATO
LEVOBUPIVACAINA
–
NOVABUPI 0,5% S/V –20 ML
COLAGENASE
C/
CLORONFENICOL 30G
DANTROLEN 20 MG PÓ
LIÓFILO INJETÁVEL + ÁGUA
PARA INJETÁVEIS FRASCOSAMPOLA COM 60 ML.
DECANOATO
DE
HALOPERIDOL
70,52MG/ML
AMPOLA 1 ML
DIAZEPAM 10 MG
C/ 200
COMP.
EPITIZAM
ETOMIDATO 2MG/ML 10 ML
FENITOÍNA 100MG C/20 COMP.
HALOPERIDOL 1MG C/200
COMP
HALOPERIDOL 5MG AMP/1ML
HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML
IV / SC FRASCO C/ 5ML
HEPARINA SÓDICA 0,25 ML
5.000UI SC
HIDANTAL 5ML. (FENITOINA)
LEVOFLOXAXINO
500MG/100ML
INJETÁVEL
BOLSA SISTEMA FECHADO
LIDOCAÍNA SPRAY C/ 50 ML

CRISTALIA

7,88

12.608,00

CRISTALIA

22,00

2.200,00

CRISTALIA

51,88

25.940,00

CRISTALIA

6,89

1.653,60

CRISTALIA

0,163

97,80

CRISTALIA

2,16

4.320,00

CRISTALIA

1,74

1.740,00

CRISTALIA

1,59

3.180,00

CRISTALIA

26,28

3.153,60

CRISTALIA

8,11

2.919,60

CRISTALIA

23,69

2.842,80

CRISTALIA

6,49

6.490,00

CRISTALIA

159,13

1.909,56

CRISTALIA

6,00

1.350,00

CRISTALIA

14,20

355,00

LATINOFARMA
CRISTALIA
CRISTALIA
CRISTALIA

8,98
8,99
3,66
22,30

449,00
2.697,00
36,60
223,00

CRISTALIA
CRISTALIA

0,95
9,35

1.425,00
4.675,00

CRISTALIA

4,08

30.600,00

CRISTALIA
CRISTALIA

1,63
10,50

978,00
21.000,00

CRISTALIA

40,70

814,00
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182.
187.
208.

500
1.000
250

Amp.
Comp.
Amp.

METOPROLOL 1MG/ML 5ML
CRISTALIA
21,86
10.930,00
MIDAZOLAM 15MG
CRISTALIA
1,05
1.050,00
PROPOFOL 10 MG /ML AMP
CRISTALIA
5,28
1.320,00
20ML
215.
20
Fr
SEVOFLURANO FRASCO COM
CRISTALIA
366,00
7.320,00
250 ML
217.
1.000
Bolsa
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10%
SANOBIOL
1,99
1.990,00
250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA
FECHADO
DE
INFUSÃO
EMBALAGEM
ISENTA DE PVC
218.
2.500
Bolsa
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%
SANOBIOL
1,53
3.825,00
100ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA
FECHADO
DE
INFUSÃO
EMBALAGEM
ISENTA DE PVC
222.
1.000
Bolsa
SOLUÇÃO GLICERINADA A
SANOBIOL
3,48
3.480,00
12% COM SONDA RETAL
500ML
C/
20
FRSC
EMBALAGEM ISENTA DE PVC
223.
800
Bolsa
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA
SANOBIOL
2,02
1.616,00
, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE
GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE
CLORETO DE SÓDIO A 0,9%,
250 ML, SISTEMA FECHADO
DE INFUSÃO EMBALAGEM
ISENTA DE PVC
224.
1.000
Bolsa
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA
SANOBIOL
2,48
2.480,00
, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE
GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE
CLORETO DE SÓDIO A 0,9%,
500 ML, SISTEMA FECHADO
DE INFUSÃO EMBALAGEM
ISENTA DE PVC
235.
1.200,00
Amp.
SULFATO
DE
EFEDRINA
CRISTALIA
2,50
3.000,00
50MG/ML AMP X 1 ML
241.
12
CX
SULFATO DE MORFINA 10MG
CRISTALIA
18,40
220,80
CAIXA COM 50 COMP.
245.
100
Amp.
TARTARATO
DE
CRISTALIA
21,86
2.186,00
METOPROLOL 5 MG
246.
100
FRS
TIOPENTAL SÓDICO 1,0 G PÓ
CRISTALIA
28,32
2.832,00
ESTÉRIL
254.
1.000
Amp
HIDRALAZINA
20MG/ML
CRISTALIA
4,41
4.410,00
AMPOLA DE 1ML
256.
3.000
Amp
DIPROPIONATO
DE
CRISTALIA
2,40
7.200,00
BETAMETASONA
FOSFATO
DISSÓDICO
DE
BETAMETASONA 5MG/ML +
2MG/ML 1 ML ) - ( BETA
TRINTA)
VALOR TOTAL...........................................................................R$243.648,16 (Duzentos e quarenta e trê s mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação
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civil vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos
preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII
do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo
Prefeito Municipal de Vazante denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no artigo
67 da Lei nº 8.666/93.
3.2 - A fiscalização da execução do objeto deste instrumento será feita pelo Secretário Municipal de
Saúde, senhor Gabriel Afrânio Rosa de Faria Barra e Senhoras Marcia Heloisa da Silva e Samara
Tallita Santos Guimarães e Setor de Almoxarifado, na pessoa do servidor Paulo César da Silva, os
quais poderão, junto a CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que
forem verificadas, devendo as mesmas serem sanadas imediatamente, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Instrumento.
3.2.1 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO.
a) Organizar o Contrato e eventuais termos aditivos;
b) Controlar o prazo de vigência e execução;
c) Solicitar prorrogação e aditivos (quantitativos/qualitativos)
d) Analisar proposta de prorrogação;
e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
f) Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
g) Propor e sanções cabíveis.
§ 1º - A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade
da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,
não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.
§ 2º - Qualquer exigência da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da licitação
deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
§ 3º - Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução do
objeto contratado, sendo reprovadas quaisquer atividades executadas em desacordo com as condições
pactuadas.
§ 4º – Verificada a conformidade dos serviços, a Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do Contrato
e enviado ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
§ 5º -Verificada a desconformidade, o Fiscal do Contrato não atestará o documento de cobrança,
devendo discriminar em relatório as irregularidades encontradas e providenciar a imediata comunicação
dos fatos ao representante da Contratante e à Contratada, ficando esta, com o recebimento do relatório,
cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso,
passível das sanções cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues no Almoxarifado, localizado na
Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Castelo Branco, 240, Independência, em Vazante/MG,
contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento),
devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital,
no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através de Controladoria Geral, verificará as
especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 55/2018. Se a qualidade dos
produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes serão devolvidos, no
todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Controlador Geral,
atestando que o produto ou mercadoria foi entregue no local designado no item 4.1.
4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos
elementos credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer fornecimento pelos
mesmos solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de atendimento sem requisições
ou solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.
4.5 - A entrega deverá ser realizada somente no setor designado no item 4.1, que adotará os seguintes
procedimentos:
a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do
contrato e da proposta respectiva, receberá os produtos para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,
receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes
de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e
recibo aposto na Nota Fiscal Eletrônica.
4.6 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Controlador Geral reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de
modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em seu nome
por elementos não credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após cada etapa de Fornecimento dos Itens e
efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do
Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que
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deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47,
devendo constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à
contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de
Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$243.648,16 (Duzentos e quarenta e três mil, seiscentos
e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), para fornecimento dos produtos relacionados na cláusula
primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de
conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,
encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega dos materiais será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade com a
especificação de edital.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para
realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotação orçamentária constante do
orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.708 de 05 de dezembro de 2017:
Ficha
00302
Órgão:
02
Unidade:
02.60
Sub-Unidade:
02.60.01
Funcional Programatica:
HOSP.MUNICIPAL
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recurso:
1.02.00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1003.2053
MANUT. DAS ATIVIDADES
Material de Consumo
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6.2 - Em face da vigência do contrato ultrapassar o exercício financeiro de 2018, as despesas do
exercício subsequente correrão a conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento e previstas em Lei Orçamentária Municipal.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 15/06/2018 e término em
15/06/2019, podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de seu
valor, modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n.º
8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial do objeto licitado poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes
sanções:




multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento, por dia de atraso ocorrido, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da Ordem de Fornecimento.
Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá a Administração Municipal,
a seu critério, considerar cancelada a Ordem de Fornecimento, sem prejuízo da multa e de
ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados.

§ 1º Além das sanções acima, poderá ainda ser aplicada as penalidades de advertência e suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por
até 02 anos.
§ 2º Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Vazante, o licitante que:
I. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou entregar documentação falsa;
III. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
IV. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;
V. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
VI. Cometer fraude fiscal;
VII. Comportar-se de modo inidôneo.
§ 3º A penalidade de advertência e de impedimento de contratar com o Município ou Administração
Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
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§ 4º As penalidades previstas nesta cláusula serão impostas após regular procedimento administrativo,
garantidos ampla defesa e contraditório.
§ 5º As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registrada no cadastro de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a
CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de
quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros por ato ou fato,
comissivos ou omissivos, da CONTRATADA ou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a
CONTRATADA será notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 -Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida, somente após emissão, pela
Administração Municipal, da correspondente NAF - Nota de Autorização de Fornecimento,
obedecendo ao prazo de entrega determinado na cláusula quarta;
12.2- A Contratada fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da
proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
12.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução do
contrato/instrumento equivalente;
12.4 - 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/instrumento equivalente;
12.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.6 - Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;
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12.7 - 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 nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
12.8 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento
equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do
Município de Vazante;
12.9 - Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos a partir da data de retirada do
contrato/instrumento equivalente;
12.10 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo que
a entrega 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;
12.11 - 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;
12.12 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
a envolvam, independente de solicitação;
12.13 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao
fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com o
estipulado na cláusula quinta.
13.2 - proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os termos da contratação;
13.3 - indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre outras
responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto das notas
fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências e
deficiências constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para
conhecimento e adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das
irregularidades apontadas. Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada
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restringirá a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução do
objeto contratado.
13.4 - prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inerentes ao cumprimento do objeto desta licitação;
13.5 - Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos
materiais ou para promover a sua substituição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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 nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 - Conforme disposto na Lei 8.666/93 não serão admitidos reajustes de preços, porém, tendo em
vista a previsão do art. 65 II, d, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de reequilíbrio
econômico-financeiro em face da superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie,
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, ou seja, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias-primas ou de
outros documentos julgados necessários, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido.
15.2 - O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 55/2018, e seus ANEXOS; assim
como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em que não
conflitarem com este instrumento.
16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei 8.666,
de 21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este
contrato.
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E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas
que também o subscrevem.
Vazante-MG, 15 de Junho de 2018.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ/MF:44.734.671/0001-51
Representante Legal:Ogari de Castro Pacheco
CPF:014.645.078-72

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL: RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002

TESTEMUNHAS:

Franciele Alves Andrade
CPF:118.056.136-85

Lucimar Gonçalves Cruzeiro Souza
CPF:001.424.546-99

