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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A SAUDE INTEGRAL PRODUTOS 
NUTRICIONAIS EIRELI EPP.  
 

CONTRATO N°   28/2016  -   PREGÃO N° 05/16   - PROC N° 05/16     - HOMOLOG;02/02/16 
 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade 
de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02 e RG 17.234.992, residente e 
domiciliado nesta cidade,  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP. inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.303.248/0001-70, estabelecida na Av. Nelson Severino Zambom, 56, Bairro Fragata, na 
cidade de Marilia- SP, CEP 17519-110, representada legalmente, pelo senhor Elizeu Jose 
Correia da Silva, RG. 27.165.815-0  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e 
contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 05/2016, o CONTRATANTE firma com a CONTRATADA a 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SÁÚDE, conforme 
especificações e valor constantes do quadro abaixo:  

Item Descritivo Unid Qtd marca EMPRESA unit. total 

1 
Fórmula infantil com ferro para lactentes de 0 a 
6 meses. 

Lata 400 
gr 

2.880 DANONE saude 24,00 69.120,00 

2 
Fórmula infantil de seguimento de 6 a 12 
meses. 

Lata 400 
gr 

144 DANONE saude 19,90 2.865,60 

3 
Fórmula Infantil para lactentes que apresentam 
regurgitação. 

Lata 400 
gr 

72 DANONE saude 36,00 2.592,00 

8 
Trigliceril de cadeia média com ácidos graxos 
essenciais. 

Frasco 
250 ml 

12 VITAFOR saude 26,00 312,00 

10 
Fórmula em pó nutricionalmente completa e 
balanceada para nutrição enteral ou oral. 

Lata 800 
gr 

144 NUTRIMED saude 53,90 7.761,60 

12 
Fibras: 15g / litro. Indicada para diabetes tipo 1 
e 2, diabetes gestacional e intolerância à 
glicose. 

Lata 400 
gr 

360 NUTRIMED saude 50,00 18.000,00 

TOTAL..................................................................................... 100.651,20 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 100.651,20 ( cem mil seiscentos e 
cinquenta e um reais e vinte centavos ) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias proceder a entrega da mercadoria quando 
solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade do município ou 
ainda poderão não ser adquiridos na sua totalidade; quando requisitados, deverão ser 
entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, ou seja, no CENTRO DE SAÚDE 
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DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 140 – Centro – Fone (0xx18) 3273-
1133, no município de Álvares Machado, no horário das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-
feira, a qual, o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir a com a nota 
fiscal, assinar o recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota 
Fiscal/Fatura.      
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da contratada em até 30 
(trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto da licitação e da documentação fiscal 
devidamente atestada pela Administração.  
Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da 
sua apresentação. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: 
Fica a contratada obrigada, nos termos da Lei 8.666/93, a aceitar acréscimos ou supressões, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de 
se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
103 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
105 – Crédito Orçamentário 
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02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
106 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.  
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
O licitante vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração;  
Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, poderá a 
Administração, quando convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quantos aos preços ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação estabelecida no art. 81 da legislação citada. 
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CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da presente data da assinatura do 
contrato, até 31 de dezembro de 2016.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as disposições 
da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 
Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 
do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 
da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 
e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
PM – ÁLVARES MACHADO, 02 DE FEVEREIRO DE  2016. 

 
 
 
 
 
                        

Contratante: MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
     HORACIO CESAR FERNANDEZ 

     PREFEITO 
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Contratada:  
SAUDE INTEGRAL PRODS. NUTRIC. EIRELI EPP 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1º__________________________________ 
 
 
 
 
2º__________________________________ 
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA CIRURCENTER PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP.  
 

CONTRATO N° 29/16   -    PREGÃO N° 05/16   -  PROC N° 05/16     - HOMOLOG: 02/02/16 
 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade 
de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02 e RG 17.234.992, residente e 
domiciliado nesta cidade,  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. . inscrita no CNPJ sob o 
nº 02.715.655/0001-71, estabelecida na Av. Manoel Goulart, 595, Vila Ocidental, na cidade de 
Presidente Prudente, sp, CEP 19015-240, representada legalmente pelo abaixo assinado,  
doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 05/2016, o CONTRATANTE firma com a CONTRATADA a 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SÁÚDE, conforme 
especificações e valor constantes do quadro abaixo:  

Item Descritivo Unid Qtd marca EMPRESA unit. total 

4 

Fórmula infantil para lactente não láctea, à 
base de proteína isolada de soja, isenta de 
lactose e sacarose, com ferro. Indicada para 
crianças com alergia à proteína do leite de vaca 

Lata 400 
gr 

72 ABBOTT cirurcenter 35,00 2.520,00 

6 
Dieta polimérica, para uso enteral ou oral para 
crianças de 01 a 10 anos de idade. 

Lata 400 
gr 

576 ABBOTT cirurcenter 28,00 16.128,00 

7 
Alimento nutricionalmente completo, 
composto por 100% de proteína hidrolisada do 
soro do leite. 

60 gr 720 ABBOTT cirurcenter 16,50 11.880,00 

14 

Nutrição completa e balanceada liquida, 
hipercalórica e hiperproteica. Fornece nutrição 
adequada para pacientes com necessidades 
adicionais de nutrientes . 

Frasco 
200 ml 

1.080 ABBOTT cirurcenter 7,00 7.560,00 

15 
 Nutrição especializada para controle glicêmico. 
 Normocalórica normoproteica 

Lata250 
ml 

1800 ABBOTT cirurcenter 12,00 21.600,00 

TOTAL..................................................................................... 59.688,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 59.688,00 ( cinquenta e nove mil 
seiscentos e oitenta e oito reais ) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias proceder a entrega da mercadoria quando 
solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 
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Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade do município ou 
ainda poderão não ser adquiridos na sua totalidade; quando requisitados, deverão ser 
entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, ou seja, no CENTRO DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 140 – Centro – Fone (0xx18) 3273-
1133, no município de Álvares Machado, no horário das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-
feira, a qual, o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir a com a nota 
fiscal, assinar o recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota 
Fiscal/Fatura.      
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da contratada em até 30 
(trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto da licitação e da documentação fiscal 
devidamente atestada pela Administração.  
Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da 
sua apresentação. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: 
Fica a contratada obrigada, nos termos da Lei 8.666/93, a aceitar acréscimos ou supressões, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de 
se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
103 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
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310.0000 Saúde Geral 
 
105 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
106 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.  
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
O licitante vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração;  
Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, poderá a 
Administração, quando convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
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nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quantos aos preços ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação estabelecida no art. 81 da legislação citada. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da presente data da assinatura do 
contrato, até 31 de dezembro de 2016.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as disposições 
da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 
Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 
do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 
da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 
e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
PM – ÁLVARES MACHADO,                   de 2016. 

 
 
 
                        

Contratante:  
 MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

     HORACIO CESAR FERNANDEZ 
     PREFEITO 
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Contratada:  
CIRURCENTER PRODS. HOSP. LTDA EPP 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1º__________________________________ 
 
 
 
 
2º__________________________________ 
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA SIMONE DE CAMARGO 
RUBIO EPP.  
 

CONTRATO N° 30/16   -    PREGÃO N° 05/16   -  PROC N° 05/16     - HOMOLOG: 02/02/16 
 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade 
de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02 e RG 17.234.992, residente e 
domiciliado nesta cidade,  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP. inscrita no CNPJ sob o nº 
08.031.271/0001-16, estabelecida na Rua  Onze de Maio, 915, Jardim Bongiovani, na cidade de 
Presidente Prudente, SP, CEP 19050-050, neste ato representada legalmente pela srta. ALLINY 
MELLINA DE SOUZA COSTA, abaixo assinado,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo 
e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 05/2016, o CONTRATANTE firma com a CONTRATADA a 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SÁÚDE, conforme 
especificações e valor constantes do quadro abaixo:  

Item Descritivo Unid Qtd marca EMPRESA unit. total 

5 

Alimento para dieta enteral, nutricionalmente 
completo, parcialmente hidrolisado, indicado 
para atender as necessidades de pacientes com 
insuficiência respiratória e oncológicos. 

Frasco 
200 ml 

1440 FRESENIUS KABI simone 16,00 23.040,00 

9 
Alimento nutricionalmente completo para 
nutrição enteral, com densidade calórica de 1,5 
calorias. 

1000 ml 1440 
TROPHIC/ 
PRODIET 

simone 24,00 34.560,00 

11 
Nutrição via oral ou enteral. Nutrição completa 
e balanceada diluída em água. 

400 gr 1152 
SUSTEVIT/ 
VITAFOR 

simone 27,90 32.140,80 

13 
Complemento nutricional, nutricionalmente 
completo. Fonte de fibras solúveis e insolúveis 
com 1.2 cal/ml. 

1.000 ml 1440 
TROPHIC FIBER 
PRODIET 

simone 23,90 34.416,00 

TOTAL.......................................................................................................................................................................... 124.156,80 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 124.156,80 ( cento e vinte e quatro mil, 
cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos ) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 
A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias proceder a entrega da mercadoria quando 
solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade do município ou 
ainda poderão não ser adquiridos na sua totalidade; quando requisitados, deverão ser 
entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, ou seja, no CENTRO DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 140 – Centro – Fone (0xx18) 3273-
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1133, no município de Álvares Machado, no horário das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-
feira, a qual, o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir a com a nota 
fiscal, assinar o recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota 
Fiscal/Fatura.      
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da contratada em até 30 
(trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto da licitação e da documentação fiscal 
devidamente atestada pela Administração.  
Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da 
sua apresentação. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: 
Fica a contratada obrigada, nos termos da Lei 8.666/93, a aceitar acréscimos ou supressões, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de 
se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 
promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto 
licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 
funcional programática: 
103 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
105 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
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02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 – Material de Consumo 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
106 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
01 – Tesouro 
310.0000 Saúde Geral 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
104 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.  
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
02 – Poder Executivo 
02.07 Fundo Municipal de Saúde 
103010021 – Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 
05 – Transferências e Convênios Federais Vin 
310.0000 Saúde Geral 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
O licitante vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração;  
Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, poderá a 
Administração, quando convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quantos aos preços ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação estabelecida no art. 81 da legislação citada. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
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O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da presente data da assinatura do 
contrato, até 31 de dezembro de 2016.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as disposições 
da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 
Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 
do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 
da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 
e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 
Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 
cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
PM – ÁLVARES MACHADO,   02 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 
                        
  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
     HORACIO CESAR FERNANDEZ -      PREFEITO 

 
 
 
  

CIRURCENTER PRODS. HOSP. LTDA EPP 
Alliny Mellyna de Souza Costa 

 
TESTEMUNHAS: 


