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CONTRATO Nº 004 /2022/FMS 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE 
 
CONTRATADA: L.C GALINDO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, 

PARCELADO, DEMEDICAMENTOS ÉTICOS, DE REFERÊNCIA, 
SIMILARES E GENÉRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO À 
POPULAÇÃO. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022/FMS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
  

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), de 
um lado o FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 11.419.791/0001-05, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo respectivo Senhor Secretario de Saúde BRUNO HENRIQUE ARAUJO 
GALINDO DE LIRA BARROS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 
6.835.348 SDS/PE e CPF nº 058.020.394-85, residente e domiciliada à Rua Tenente 
Dorgival Galindo, nº 89 – Centro - Alagoinha - PE, CEP 55260-000, de outro, e, de outro, a 
firma L.C GALINDO, estabelecida à Rua Frei João, nº 87, Bairro Centro, Cidade 
Alagoinha, Estado PE, Inscrição Estadual nº. 0804701-49, CNPJ nº. 32.204.031/0001-50, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor 
(a) LEILANE CARLA GALINDO, portador (a) da Cédula de Identidade nº. 8.076.720 – 
SDS/PE, CPF nº. 080.689.744-90, e de acordo com o que consta no Processo Licitatório nº 
003/2022/FMS, relativo ao Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS, tem entre si justo e 
acertado o presente instrumento particular de CONTRATO, que se regerá pelas 
CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 
 O objeto deste CONTRATO é a Contratação de empresa para fornecimento, 
parcelado, de Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos que serão utilizados 
pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população, obedecendo 
integralmente os documentos constantes do Processo Licitatório nº 003/2022/FMS, Pregão 
Eletrônico nº 002/2022/FMS e, seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 

 
 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do contrato, 
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
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integram este CONTRATO os documentos constantes do Processo Licitatório nº 
003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a 
Lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, e legislação correlata, 
aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de 
Direito Privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Recursos Orçamentários 

 
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos através das Dotações Orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 13000 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 13001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 1005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
AÇÃO: 2.82 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSOS: 3 MSC/STN – 1.500.1002 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIA 
SAÚDE (LC Nº 141/2012) – 0.1.02 
DESPESA LOA: 364 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 230 
DESPESA PPA: 322 
SUBFUNÇÃO: 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
PROGRAMA: 1003 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
AÇÃO: 2.78 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 
FONTE DE RECURSOS: 38 MSC/STN – 1.600.0000 – RECURSOS DOS SUS DO BLOCO 
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 0.1.38 
DESPESA LOA: 221 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 151 
DESPESA PPA: 113 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 
 

 Pelo fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a 
quantia de R$ 93.815,25 (noventa e três mil e oitocentos e quinze reais e vinte e cinco 
centavos), o que corresponde ao fornecimento dos itens de nº 5, 32, 1, 9, 8, 35, 4, 15, 30, 80, 
39, 34, 40, 103, 46, 41, 43, 106, 78, 47, 53, 109, 107, 76, 69, 79, 110, 102, 75, 105, 101 e 
104, licitado(s) e ganho(s) pela CONTRATADA. 
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Lote Item Descrição Unidade Marca Modelo Quantidade 
Vl. 
Unit. 

Vl. 
Total 

1 1 
ÁCIDO TRAMEXANICO 250 MG  
12CP COMP EMS 2023504400016 80 49,89 3.991,20 

4 1 
AMOXICILINA+CLAVULANATO 
DE POTÁSSIO 400/57 MG SUSP. SUSPENSÃO LEGRAND 1677304970028 150 15,00 2.250,00 

5 1 

AMOXICILINA+CLAVULANATO 
DE POTÁSSIO 875/12,5 MG C/ 14 
COMP. COMP TEUTO 1037007060046 100 64,47 6.447,00 

8 1 ANAFRANIL 25MG C/ 60 CP COMP NOVARTIS 1006800610053 35 137,15 4.800,25 

9 1 ANSITEC 10MG C/ 90CP COMP LIBBS 1003300420064 20 179,50 3.590,00 

15 1 
BRASART 320 MG+5MG C/60 
COMP. COMP EMS 1356907020186 20 144,07 2.881,40 

30 1 DERSANI HIDROGEL GEL TÓPICO MEGALABS 0080219199003 35 85,88 3.005,80 

32 1 DORZOLAMIDA 2% 5ML 
SOL 
OTÁLMICA GERMED 1058306450035 45 26,00 1.170,00 

34 1 ETODOLACO 400MG C/ 10 CP COMP LEGRAND 1677305830106 80 13,00 1.040,00 

35 1 EZETIMIBA 10 MG C/ 30 CP COMP EMS 1023511320031 30 25,00 750,00 

39 1 FINASTERIDA 5 MG C/ 30 COMP EMS 1023506350023 45 15,50 697,50 

40 1 FOSAMAX D C/4 COMP. COMP MSD-MERK 1002901650023 45 134,50 6.052,50 

41 1 GANFORT COLIRIO 5ML 
SOL 
OFTALMICA ALLERGAN 10147017110042 20 178,85 3.577,00 

43 1 GLYXAMBI 25/5MG C/30 COMP. COMP BOEHRINGER 1036701760040 20 357,00 7.140,00 

46 1 
HEMIFURAMATO DE 
BISOPROLOL  10MG C/30 COMP. COMP EMS 1008903840511 80 44,00 3.520,00 

47 1 
HEMIFURAMATO DE 
BISOPROLOL  5MG C/30 COMP. COMP EMS 1023508920196 80 35,00 2.800,00 

53 1 
LUGANO 12/250 MG C/60 CAPS. 
COM INALADOR CAPS EUROFARMA 1004311730092 80 92,97 7.437,60 

69 1 NITREDIPINO 20MG C/ 30 CP COMP BIOSINTÈTICA 1057305490043 20 47,00 940,00 

75 1 OMEGA 3 1000C. 120 CP CAPS MACROPHYTUS 
ISENTO RDC 
240/2018 80 20,00 1.600,00 

76 1 
OXAL. DE ESCITALOPRAM 
10MG C/ 30 CP COMP EUROFARMA 1004311770035 150 9,50 1.425,00 

78 1 PANTOPRAZOL 40MG C/42 CP COMP EUROFARMA 1004310780045 80 7,00 560,00 

79 1 PANTOPRAZOL 20MG C/30 CP COMP NEOQUÍMICA 1553700120031 80 10,00 800,00 

80 1 

PARACETAMOL  
500MG+CODEÍNA 30MG C/12 
COMP. COMP NEOQUÍMICA 1558405830059 160 5,00 800,00 

101 1 URBANIL 20MG C/20 COMP. COMP SANOFI 1130002360075 65 26,00 1.690,00 

102 1 
VALSARTANA 320 MG C/30 
COMP. COMP NEOQUÍMICA 1558404160440 45 30,00 1.350,00 

103 1 
VALSARTANA 160 MG C/30 
COMP. COMP ALTHAIA 1351700350070 45 25,00 1.125,00 

104 1 VASTAREL MR 35MG C/ 60CP COMP SERVIER 1127800550062 35 137,00 4.795,00 

105 1 VENAFLON 450/50 MG C/ 30 CP COMP TEUTO 1037002670016 80 113,00 9.040,00 

106 1 VENZER HCT16/12,5 C/ 30 CP COMP LIBBS 1003301820031 20 70,00 1.400,00 

107 1 
WELBUTRIM XL 300MG C/ 30 
CP COMP GSK 1010702380061 20 231,00 4.620,00 

109 1 ZIMPASS EZE 20/10MG C/ 30 CP COMP MEDLEY 1832604620021 20 98,00 1.960,00 

110 1 ZOLPIDEM 10 MG C/30 COMP. COMP TEUTO 1037005730028 80 7,00 560,00 

Valor global de R$ 93.815,25 (noventa e três mil e oitocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). 

 
 Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser alterado no sentido de 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contatado e 
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
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manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Condições de Pagamento 

 
 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme entregas executadas, ou seja, de 
modo parcelado, acompanhados de Nota Fiscal e Recibo, em dia e hora determinados pela 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Dos Prazos 

 
Os objetos deverão ser fornecidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 

ordem de fornecimento. 
 

 O Prazo de vigência se estenderá da data de sua assinatura, durante 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
 A CONTRATADA, responderá, civil e criminalmente, por todos os danos que 
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE, pelo 
fornecimento de produtos estragados, adulterados, prazo de validade vencido, ou fora dos 
padrões estabelecidos pelo Termo de Referência - ANEXO I, do Pregão Eletrônico nº 
002/2022. 
 
 Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA: 
 

Ofertar Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos de primeira 
qualidade. 

 
Entregar os pedidos conforme especificação, marca e preço registrados, nos locais 

estipulados neste Termo de Referência. 
 
Efetuar a entrega total do(s) item(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Secretaria de 
Saúde do Município de Alagoinha - PE. 

 
A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste instrumento 

convocatório e seus anexos, obrigar-se-á a organizar-se técnica e administrativamente de 
modo a cumprir com eficiência o exposto neste Termo de Referência. 



 

 
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, 26, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000 

Tel.: (87) 3839-1492 – CNPJ: 11.419.791/0001-05 
E-mail.:smsalagoinha@hotmail.com 

 
Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que 

impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência. 
 
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o(s) produto(s) em 

que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição 
dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da notificação que lhe 
for entregue oficialmente. 

 
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer 
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de 
direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas épocas 
devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Município de Alagoinha - PE. 

 
A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e qualquer 

dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer impropriedade do 
medicamento, desde a sua produção até sua efetiva entrega na Secretaria Municipal de 
Saúde de Alagoinha - PE, não restando qualquer responsabilidade ao Município, sequer 
subsidiária. 

 
Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa 

vencedora. 
 
A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das 

leis vigentes. 
 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da abertura da Sessão Pública, suspendendo-se este prazo na hipótese de 
interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Transferência e Subcontratação 

 
 A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente o 
objeto do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA NONA 
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Alteração Contratual 
 

 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93, e alterações, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Recebimento dos Produtos 

 
Os fornecimentos se darão em conformidade com os objetos licitados, através de 

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE. 
 

O fornecimento se dará de forma, parcelada, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, mediante requisição devidamente 
assinada por servidor responsável. 
 

 Os produtos deverão ser entregues em local pré-estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde no horário de 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis. A entrega deverá ser 
previamente agendada através do telefone (87) 3839-1492. 

 
Recebido os produtos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos 

mesmos, subsiste na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações Assumidas 

 
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais 
combinações legais. 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
a) Pelo atraso na entrega do bem, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do 

valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b) Pela recusa em entregar o bem, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
c) Pela demora em corrigir falha do bem, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 
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d) Pela recusa em corrigir as falhas do bem, entendendo-se como recusa o bem não 
efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do 
valor do contrato; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do 
valor contratado. 

 
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 
 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do 
processo; 
 

Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular 
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo 
valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido 
dada em dinheiro; 
 

Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual 
de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o 
recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Municipal, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição 
na Dívida Ativa Municipal; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o 
§1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Rescisão 
 

 A inexecução total ou parcial do ajustado, ensejará a rescisão do CONTRATO, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
 
 Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de 
se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela CONTRATADA, 
reter créditos e/ ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.   
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Foro 
 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para 
solucionar as questões oriundas do presente contrato.  
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 
os efeitos de direito.  
 

Alagoinha - PE, 18 de Maio de 2022. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS 

CONTRATANTE 
 
 

L.C GALINDO 
LEILANE CARLA GALINDO  

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
_______________________________ __________________________________            
CPF:       CPF: 
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CONTRATO Nº 005 /2022/FMS 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE 
 
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, 

PARCELADO, DEMEDICAMENTOS ÉTICOS, DE REFERÊNCIA, 
SIMILARES E GENÉRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO À 
POPULAÇÃO. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022/FMS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
  

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), 
de um lado o FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 11.419.791/0001-05, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo respectiva Senhora Secretaria de Saúde 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 6.835.348 SDS/PE e CPF nº 058.020.394-85, 
residente e domiciliada à Rua Tenente Dorgival Galindo, nº 89 – Centro - Alagoinha - 
PE, CEP 55260-000, de outro, e, de outro, a firma DROGAFONTE LTDA, 
estabelecida à Rodovia BR-101, Norte, KM56,6 – Galpão 01 e 02, Jardim Paulista, 
Cidade Paulista, Estado PE, CEP 53.409-260 Inscrição Estadual nº. 0096822-60, CNPJ 
nº. 08.778.201/0001-26, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato representada pelo Senhor (a) EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO, 
portador (a) da Cédula de Identidade nº. 6.329.005 - SSP/PE, CPF nº. 056.554.614-71, e 
de acordo com o que consta no Processo Licitatório nº 003/2022/FMS, relativo ao 
Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS, tem entre si justo e acertado o presente 
instrumento particular de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e 
CONDIÇÕES seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 
 O objeto deste CONTRATO é a Contratação de empresa para fornecimento, 
parcelado, de Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos que serão 
utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população, 
obedecendo integralmente os documentos constantes do Processo Licitatório nº 
003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS e, seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 
 

 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do 
contrato, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este CONTRATO os documentos constantes do Processo 
Licitatório nº 003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, 
especialmente a Lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, e 
legislação correlata, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos 
contratos e as regras de Direito Privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Recursos Orçamentários 

 
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos através das Dotações Orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 13000 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 13001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 1005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO 
DA GESTÃO DO SUS 
AÇÃO: 2.82 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSOS: 3 MSC/STN – 1.500.1002 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIA 
SAÚDE (LC Nº 141/2012) – 0.1.02 
DESPESA LOA: 364 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 230 
DESPESA PPA: 322 
SUBFUNÇÃO: 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
PROGRAMA: 1003 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
AÇÃO: 2.78 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 
FONTE DE RECURSOS: 38 MSC/STN – 1.600.0000 – RECURSOS DOS SUS DO 
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 
0.1.38 
DESPESA LOA: 221 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 151 
DESPESA PPA: 113 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 
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 Pelo fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, a quantia de R$ 29.530,40 (vinte e nove mil e quinhentos e trinta 
reais e quarenta centavos), o que corresponde ao fornecimento dos itens de nº 58, 2, 62, 
11, 87, 89, 93, 27, 108 e 88, licitado(s) e ganho(s) pela CONTRATADA. 
 

Lote Item Descrição Unidade Marca Modelo Quantidade 
Vl. 
Unit. Vl. Total 

2 1 
AERODINE 100 MCG 
C/200 DOSES CAPS GLAXOSMITHK(RJ) FR 80 10,44 835,20 

11 1 
AVAMYS 27,5MG C/ 120 
DOSES CÁPS GLAXOSMITHK(RJ) FR 60 49,60 2.976,00 

27 1 
DEPAKENE 250 MG C/25 
COMP. COMP BIOLAB SANU(SP) CX 80 7,87 629,60 

58 1 
METOPROLOL 50 MG C/ 
30 CP COMP BIOLAB / AC(SP) CX 80 15,19 1.215,20 

62 1 
MIRTAZAPINA 30 MG  
C/30 COMP. COMP SANDOZ(SP) CX 40 77,44 3.097,60 

87 1 
RIVAROXABANA 15MG 
C/ 30 CP COMP EMS(SP) CX 60 40,84 2.450,40 

88 1 
RIVAROXABANA 20MG 
C/ 30 CP COMP EMS(SP) CX 60 42,74 2.564,40 

89 1 
RISPERIDONA 3 MG C/ 30 
CP COMP ACCORD(SP) CX 80 6,66 532,80 

93 1 
SERETIDE 25/125MG C/ 
120 DOSES AEROSSOL GLAXOSMITHK(RJ) FR 30 115,82 3.474,60 

108 1 
XARELTO 20 MG C/28 
COMP. COMP EMS(SP) CX 60 195,91 11.754,60 

Valor global de R$ 29.530,40 (vinte e nove mil e quinhentos e trinta reais e quarenta centavos). 

 
 
 Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser alterado no sentido de 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contatado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Condições de Pagamento 

 
 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme entregas executadas, ou seja, 
de modo parcelado, acompanhados de Nota Fiscal e Recibo, em dia e hora determinados 
pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Dos Prazos 
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Os objetos deverão ser fornecidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 
ordem de fornecimento. 
 

 O Prazo de vigência se estenderá da data de sua assinatura, durante 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
 A CONTRATADA, responderá, civil e criminalmente, por todos os danos que 
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE, pelo 
fornecimento de produtos estragados, adulterados, prazo de validade vencido, ou fora 
dos padrões estabelecidos pelo Termo de Referência - ANEXO I, do Pregão Eletrônico 
nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA: 
 

Ofertar Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos de primeira 
qualidade. 

 
Entregar os pedidos conforme especificação, marca e preço registrados, nos locais 

estipulados neste Termo de Referência. 
 
Efetuar a entrega total do(s) item(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Secretaria 
de Saúde do Município de Alagoinha - PE. 

 
A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste 

instrumento convocatório e seus anexos, obrigar-se-á a organizar-se técnica e 
administrativamente de modo a cumprir com eficiência o exposto neste Termo de 
Referência. 

 
Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que 

impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência. 
 
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o(s) produto(s) 

em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a 
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da 
notificação que lhe for entregue oficialmente. 

 
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer 
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais 
de direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas 
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épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade 
solidária ou subsidiária do Município de Alagoinha - PE. 

 
A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e 

qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer 
impropriedade do medicamento, desde a sua produção até sua efetiva entrega na 
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE, não restando qualquer 
responsabilidade ao Município, sequer subsidiária. 

 
Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa 

vencedora. 
 
A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das 

leis vigentes. 
 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da abertura da Sessão Pública, suspendendo-se este prazo na hipótese 
de interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Transferência e Subcontratação 

 
 A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente 
o objeto do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA NONA 
Alteração Contratual 

 
 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93, e alterações, mediante o correspondente TERMO DE 
ADITAMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Recebimento dos Produtos 

 
Os fornecimentos se darão em conformidade com os objetos licitados, através de 

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE. 
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O fornecimento se dará de forma, parcelada, a fim de atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, mediante requisição devidamente 
assinada por servidor responsável. 
 

 Os produtos deverão ser entregues em local pré-estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde no horário de 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis. A entrega deverá 
ser previamente agendada através do telefone (87) 3839-1492. 

 
Recebido os produtos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade 

dos mesmos, subsiste na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações 

Assumidas 
 

Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no 
contrato e demais combinações legais. 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
a) Pelo atraso na entrega do bem, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) 

do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b) Pela recusa em entregar o bem, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
c) Pela demora em corrigir falha do bem, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia 
decorrido; 

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas do bem, entendendo-se como recusa o bem não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do contrato; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou 

no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 
cento) do valor contratado. 
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As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da 
rescisão contratual; 
 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada 
vista do processo; 
 

Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular 
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o 
respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso 
esta tenha sido dada em dinheiro; 
 

Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia 
contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração 
exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Municipal, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa Municipal; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 
conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Rescisão 
 

 A inexecução total ou parcial do ajustado, ensejará a rescisão do CONTRATO, 
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
 
 Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim 
de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela 
CONTRATADA, reter créditos e/ ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por 
perdas e danos.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Foro 
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 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente 
para solucionar as questões oriundas do presente contrato.  
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 
surtam todos os efeitos de direito.  
 

Alagoinha - PE, 18 de Maio de 2022. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS 

CONTRATANTE 
 

 
DROGAFONTE LTDA 

 EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
_______________________________ __________________________________            
CPF:       CPF: 
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CONTRATO Nº 006 /2022/FMS 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE 
 
CONTRATADA: FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA ME 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, 

PARCELADO, DEMEDICAMENTOS ÉTICOS, DE REFERÊNCIA, 
SIMILARES E GENÉRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO À 
POPULAÇÃO. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022/FMS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
  

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), 
de um lado o FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 11.419.791/0001-05, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo respectiva Senhora Secretaria de Saúde 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 6.835.348 SDS/PE e CPF nº 058.020.394-85, 
residente e domiciliada à Rua Tenente Dorgival Galindo, nº 89 – Centro - Alagoinha - 
PE, CEP 55260-000, de outro, e, de outro, a firma FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS 
AFOGADOS LTDA ME, estabelecida à Rua Dr. Roberto Nogueira Lima, nº 54A, 
Bairro Centro, CEP 56.800-000, Cidade Afogados da Ingazeira, Estado PE, Inscrição 
Estadual nº. 015462870, CNPJ nº. 24.556.482/0001-29, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor (a) DANIEL 
HENRIQUE BEZERRA CAMPOS, portador (a) da Cédula de Identidade nº. 
8.316.464 SDS/PE, CPF nº. 090.782.644-03, e de acordo com o que consta no Processo 
Licitatório nº 003/2022/FMS, relativo ao Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS, tem entre 
si justo e acertado o presente instrumento particular de CONTRATO, que se regerá 
pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 
 O objeto deste CONTRATO é a Contratação de empresa para fornecimento, 
parcelado, de Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos que serão 
utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população, 
obedecendo integralmente os documentos constantes do Processo Licitatório nº 
003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS e, seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 
 

 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do 
contrato, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este CONTRATO os documentos constantes do Processo 
Licitatório nº 003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, 
especialmente a Lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, e 
legislação correlata, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos 
contratos e as regras de Direito Privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Recursos Orçamentários 

 
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos através das Dotações Orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 13000 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 13001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 1005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO 
DA GESTÃO DO SUS 
AÇÃO: 2.82 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSOS: 3 MSC/STN – 1.500.1002 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIA 
SAÚDE (LC Nº 141/2012) – 0.1.02 
DESPESA LOA: 364 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 230 
DESPESA PPA: 322 
SUBFUNÇÃO: 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
PROGRAMA: 1003 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
AÇÃO: 2.78 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 
FONTE DE RECURSOS: 38 MSC/STN – 1.600.0000 – RECURSOS DOS SUS DO 
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 
0.1.38 
DESPESA LOA: 221 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 151 
DESPESA PPA: 113 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 
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 Pelo fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, a quantia de R$ 214.891,45 (duzentos e quatorze mil e oitocentos e 
noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), o que corresponde ao fornecimento dos 
itens de nº 3, 7, 6, 18, 10, 14, 12, 21, 13, 17, 22, 24, 16, 20, 25, 31, 19, 33, 28, 50, 23, 
36, 38, 56, 26, 49, 44, 63, 29, 52, 51, 66, 42, 59, 54, 82, 45, 65, 57, 85, 48, 68, 60, 92, 
55, 72, 67, 95, 61, 81, 70, 98, 64, 91, 73, 94, 71, 97, 83, 74, 86, 77, 96, 84, 99, 90 e 100, 
licitado(s) e ganho(s) pela CONTRATADA. 
 
Lote Descrição Unidade Marca Modelo Quantidade Vl. Unit. 

Vl. 
Total 

3 
Alenia 12/400mcg (refil) c/60 
caps. 

Caps Ache Caps 60 102,50 6.150,00 

6 Amplictil 100 mg c/20 comp. Comp Sanofi Comp 80 10,00 800,00 

7 
Aspirina prevent 100mg c/30 
cp 

Comp Bayer Comp 45 16,75 753,75 

10 Apresolina 50mg c/ 30 cp Comp Novartis Comp / 20 comp 60 9,45 567,00 
12 Baclofeno 10 mg c/ 20 cp Comp Teuto Comp 70 7,95 556,50 
13 Belspan 10/250mg c/ 20 cp Comp Nova quimica Comp 80 21,40 1.712,00 
14 Bimatoprosta colirio 3ml Sol oftalmica Germed Sol oftalmica 35 25,80 903,00 

16 
Carbolitium cr  450 mg c/30 
comp. 

Comp Euro farma Comp 150 50,00 7.500,00 

17 Ciprofibrato 100 mg c/ 30 cp Comp Biolab Comp 60 9,50 570,00 
18 Cilostazol 100 mg c/60 comp. Comp Euro farma Comp 80 35,00 2.800,00 
19 Cilostazol 50mg c/60 comp. Comp Euro farma Comp 80 22,90 1.832,00 
20 Clopidogrel 75 mg c/ 30cp Comp Nova quimica Comp 80 12,00 960,00 

21 
Cloridrato de dorzolamida 2 % 
colirio   5ml 

Sol oftalmica Germed Sol oftalmica 45 26,00 1.170,00 

22 
Cloridrato de duloxetina 30 
mg c/30 comp. 

Comp Germed Comp 80 22,00 1.760,00 

23 
Cloridrato de duloxetina 60 
mg c/30 comp. 

Comp Euro farma Comp 100 86,00 8.600,00 

24 
Cloridrato de venlafaxina 150 
mg c/ 30 

Comp Nova quimica Comp 100 48,00 4.800,00 

25 
Cloridrato de venlafaxina 
75mg c/ 30 

Comp Nova quimica Comp 150 25,99 3.898,50 

26 Dalmadorm 30 mg c/30 comp. Comp Sandoz Comp 60 24,00 1.440,00 
28 Depakene 500 mg c/50 comp. Comp Abbot Comp 80 68,00 5.440,00 

29 
Desvenlafaxina 100mg c/ 30 
cp 

Comp Germed Comp 80 31,00 2.480,00 

31 Duomo hp c/60 comp. Comp Euro farma 
 

45 131,80 5.931,00 
33 Euthyrox 50 mg c/ 50 cp Comp Merck Comp 35 29,00 1.015,00 

36 
Espironolactona 50 mg c/ 30 
cp 

Comp Euro farma Comp 45 12,50 562,50 

38 Flavonid c/60 comp. Comp New quimica Comp 80 79,00 6.320,00 
42 Galvus 50mg c/ 28 cp Comp Novartis Comp 20 85,40 1.708,00 

44 
Hemifumarato de quetiapina 
100 mg c/30 comp. 

Comp Biolab Comp 60 33,00 1.980,00 

45 
Hemifumarato de quetiapina 
200 mg c/30 comp. 

Comp Nova quimica Comp 150 44,00 6.600,00 

48 Jardiance 25 mg c/30 comp. Comp Boehringer Comp 45 218,00 9.810,00 
49 Ladogal 200 mg c/30 cp Comp Medley Comp 30 214,90 6.447,00 
50 Lactugold susp. 120ml Susp Arte nativa Susp 70 21,00 1.470,00 

51 
Lamotrigina 100 mg c/30 
comp. 

Comp Teuto Comp 80 12,00 960,00 

52 Limbitrol c/ 20 cp Comp Valeant Comp 60 10,98 658,80 
54 Lutab 40 mg c/ 30 cp Caps Ache Caps 30 296,00 8.880,00 
55 Luvox 50 mg c/30 comp. Comp Abbott Comp 20 116,50 2.330,00 
56 Maxidrate 6mg com 30g Gel nasal Libbs Gel nasal 45 36,00 1.620,00 
57 Metoprolol 25mg Comp Biolab Comp 80 11,00 880,00 
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59 Metoprolol 100mg Comp Nova quimica Comp 80 38,00 3.040,00 
60 Messalazina 800mg c/ 30 cp Comp Germed Comp 30 49,00 1.470,00 

61 
Meritor 4/1000 mg  c/30 
comp. 

Comp Ache Comp 60 54,00 3.240,00 

63 Naprix 5mg c/30 comp. Comp Libbs Comp 100 54,00 5.400,00 
64 Naproxeno 550 mg c/ 10cp Comp Germed New quimica 45 18,00 810,00 
65 Neosine 100mg c/ 20 cp Comp Medley Comp 150 22,00 3.300,00 
66 Nesina 25 mg c/30 comp. Comp Hypera Comp 35 111,00 3.885,00 
67 Nimegon met 50/1000 c/ 56 cp Comp Supera Comp 20 217,00 4.340,00 
68 Nimegon 100mg c/ 28 cp Comp Supera Comp 20 221,00 4.420,00 
70 Ocupress 20mg/ml Sol oftalmica Uniao quimica Sol oftalmica 20 70,00 1.400,00 
71 Olanzapina 10 mg c/30 comp. Comp Nova quimica Comp 170 34,00 5.780,00 
72 Olanzapina 5 mg c/30 comp. Comp Biolab Comp 90 26,00 2.340,00 

73 
Olmesartana+hidroclorotiazida 
40/12,5 mg c/30 comp. 

Comp Euro farma Comp 60 29,90 1.794,00 

74 
Olmesartana+hidroclorotiazida 
40/25 mg c/30 comp. 

Comp Euro farma Comp 60 26,00 1.560,00 

77 
Oxal. De escitalopram 20mg 
c/ 30 cp 

Comp Germed Comp 80 16,00 1.280,00 

81 Pioglitazona 30mg c/ 30 cp Comp Nova quimica Comp 80 91,00 7.280,00 
82 Pregabalina 150mg c/ 30 cp Comp Teuto Comp 80 15,00 1.200,00 
83 Pregabalina 75 mg c/30 comp. Comp Teuto Comp 200 9,94 1.988,00 
84 Primid 250 mg c/100 comp. Comp Apsen Comp/ obs: 25mg 65 30,00 1.950,00 
85 Pondera xr 12,5 mg c/ 30 cp Comp Euro farma Comp 45 63,00 2.835,00 
86 Ritalina 10 mg c/60 comp. Comp Novartis Comp 80 73,70 5.896,00 
90 Rosuvastatina 20 mg Comp Nova quimica Comp 150 16,00 2.400,00 
91 Rohypnol 1mg Comp Roche Comp 60 22,00 1.320,00 
92 Roxetin 30 mg c/30 comp. Comp Supera Comp 45 105,67 4.755,15 
94 Somalgim 100 mg c/ 60 cp Comp Ems Comp 80 34,00 2.720,00 
95 Stanglit 30mg c/ 60 cp Comp Libbs Comp 45 128,00 5.760,00 
96 Tansulozina 4mg c/ 30 cp Comp Germed Comp 35 24,95 873,25 
97 Toarip 10 mg c/ 30 cp Comp Torrent Comp 60 131,00 7.860,00 
98 Trilptal 60mg/ml Sol oral Novartis Sol oral 60 59,90 3.594,00 
99 Trayenta 5mg c/30 comp. Comp Boehringer Comp 20 219,00 4.380,00 
100 Trifor 12,3g c/ 30 sachês Sachê Biolab Sache 20 207,80 4.156,00 

 
 
 Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser alterado no sentido de 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contatado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Condições de Pagamento 

 
 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme entregas executadas, ou seja, 
de modo parcelado, acompanhados de Nota Fiscal e Recibo, em dia e hora determinados 
pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Dos Prazos 
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Os objetos deverão ser fornecidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 

ordem de fornecimento. 
 

 O Prazo de vigência se estenderá da data de sua assinatura, durante 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
 A CONTRATADA, responderá, civil e criminalmente, por todos os danos que 
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE, pelo 
fornecimento de produtos estragados, adulterados, prazo de validade vencido, ou fora 
dos padrões estabelecidos pelo Termo de Referência - ANEXO I, do Pregão Eletrônico 
nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA: 
 

Ofertar Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos de primeira 
qualidade. 

 
Entregar os pedidos conforme especificação, marca e preço registrados, nos locais 

estipulados neste Termo de Referência. 
 
Efetuar a entrega total do(s) item(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Secretaria 
de Saúde do Município de Alagoinha - PE. 

 
A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste 

instrumento convocatório e seus anexos, obrigar-se-á a organizar-se técnica e 
administrativamente de modo a cumprir com eficiência o exposto neste Termo de 
Referência. 

 
Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que 

impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência. 
 
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o(s) produto(s) 

em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a 
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da 
notificação que lhe for entregue oficialmente. 

 
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer 
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais 
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de direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas 
épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade 
solidária ou subsidiária do Município de Alagoinha - PE. 

 
A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e 

qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer 
impropriedade do medicamento, desde a sua produção até sua efetiva entrega na 
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE, não restando qualquer 
responsabilidade ao Município, sequer subsidiária. 

 
Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa 

vencedora. 
 
A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das 

leis vigentes. 
 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da abertura da Sessão Pública, suspendendo-se este prazo na hipótese 
de interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Transferência e Subcontratação 

 
 A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente 
o objeto do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA NONA 
Alteração Contratual 

 
 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93, e alterações, mediante o correspondente TERMO DE 
ADITAMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Recebimento dos Produtos 
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Os fornecimentos se darão em conformidade com os objetos licitados, através de 
requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE. 
 

O fornecimento se dará de forma, parcelada, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, mediante requisição devidamente 
assinada por servidor responsável. 
 

 Os produtos deverão ser entregues em local pré-estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde no horário de 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis. A entrega deverá 
ser previamente agendada através do telefone (87) 3839-1492. 

 
Recebido os produtos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade 

dos mesmos, subsiste na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações 

Assumidas 
 

Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no 
contrato e demais combinações legais. 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
a) Pelo atraso na entrega do bem, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) 

do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b) Pela recusa em entregar o bem, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
c) Pela demora em corrigir falha do bem, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia 
decorrido; 

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas do bem, entendendo-se como recusa o bem não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do contrato; 
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e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 
cento) do valor contratado. 

 
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da 
rescisão contratual; 
 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada 
vista do processo; 
 

Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular 
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o 
respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso 
esta tenha sido dada em dinheiro; 
 

Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia 
contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração 
exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Municipal, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa Municipal; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 
conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Rescisão 
 

 A inexecução total ou parcial do ajustado, ensejará a rescisão do CONTRATO, 
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
 
 Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim 
de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela 
CONTRATADA, reter créditos e/ ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por 
perdas e danos.   
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Foro 
 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente 
para solucionar as questões oriundas do presente contrato.  
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 
surtam todos os efeitos de direito.  
 
 

Alagoinha - PE, 18 de Maio de 2022. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS 

CONTRATANTE 
 

 
FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS AFOGADOS LTDA ME  

DANIEL HENRIQUE BEZERRA CAMPOS  
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
_______________________________ __________________________________            
CPF:       CPF: 
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CONTRATO Nº 007 /2022/FMS 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE 
 
CONTRATADA: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, 

PARCELADO, DEMEDICAMENTOS ÉTICOS, DE REFERÊNCIA, 
SIMILARES E GENÉRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO À 
POPULAÇÃO. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022/FMS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
  

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), de 
um lado o FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 11.419.791/0001-05, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo respectiva Senhora Secretaria de Saúde BRUNO HENRIQUE ARAUJO 
GALINDO DE LIRA BARROS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 
6.835.348 SDS/PE e CPF nº 058.020.394-85, residente e domiciliada à Rua Tenente 
Dorgival Galindo, nº 89 – Centro - Alagoinha - PE, CEP 55260-000, de outro, e, de outro, a 
firma NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, estabelecida à 
Rua Cuiába, nº 5018 – sala 02 Bairro Alto Alegre, Cidade Cascavel, Estado PR, Inscrição 
Estadual nº. 90825860-64, CNPJ nº. 34.772.843/0001-28, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor (a) JAQUELINE 
ALVES COSTA, portador (a) da Cédula de Identidade nº. 8.594.982-9 SSP/PR, CPF nº. 
049.541.879-07, e de acordo com o que consta no Processo Licitatório nº 003/2022/FMS, 
relativo ao Pregão Eletrônico nº 002/2022/FMS, tem entre si justo e acertado o presente 
instrumento particular de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 
 O objeto deste CONTRATO é a Contratação de empresa para fornecimento, 
parcelado, de Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos que serão utilizados 
pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população, obedecendo 
integralmente os documentos constantes do Processo Licitatório nº 003/2022/FMS, Pregão 
Eletrônico nº 002/2022/FMS e, seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 
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 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do contrato, 
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
integram este CONTRATO os documentos constantes do Processo Licitatório nº 
003/2022/FMS, Pregão Eletrônico nº 002/2022. 
 
 Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a 
Lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, e legislação correlata, 
aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de 
Direito Privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Recursos Orçamentários 

 
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos através das Dotações Orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 13000 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 13001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 1005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
AÇÃO: 2.82 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSOS: 3 MSC/STN – 1.500.1002 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIA 
SAÚDE (LC Nº 141/2012) – 0.1.02 
DESPESA LOA: 364 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 230 
DESPESA PPA: 322 
SUBFUNÇÃO: 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
PROGRAMA: 1003 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
AÇÃO: 2.78 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 
FONTE DE RECURSOS: 38 MSC/STN – 1.600.0000 – RECURSOS DOS SUS DO BLOCO 
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 0.1.38 
DESPESA LOA: 221 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
DESPESA LDO: 151 
DESPESA PPA: 113 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 
 

 Pelo fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a 
quantia de R$ 3.326,70 (três mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), o que 
corresponde ao fornecimento do item de nº 37, licitado(s) e ganho(s) pela 
CONTRATADA.  
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Lote Item Descrição Unidade Marca Modelo Quantidade 
Vl. 
Unit. 

Vl. 
Total 

37 1 FENOFIBRATO 200MG C/ 30 CP COMP 
NOVA 
QUIMICA 

NOVA 
QUIMICA 30 110,89 3.326,70 

Valor global de R$ 3.326,70 (três mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos). 

 
 Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser alterado no sentido de 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contatado e 
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Condições de Pagamento 

 
 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme entregas executadas, ou seja, de 
modo parcelado, acompanhados de Nota Fiscal e Recibo, em dia e hora determinados pela 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Dos Prazos 

 
Os objetos deverão ser fornecidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após 

ordem de fornecimento. 
 

 O Prazo de vigência se estenderá da data de sua assinatura, durante 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
 A CONTRATADA, responderá, civil e criminalmente, por todos os danos que 
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE, pelo 
fornecimento de produtos estragados, adulterados, prazo de validade vencido, ou fora dos 
padrões estabelecidos pelo Termo de Referência - ANEXO I, do Pregão Eletrônico nº 
002/2022. 
 
 Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA: 
 

Ofertar Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos de primeira 
qualidade. 
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Entregar os pedidos conforme especificação, marca e preço registrados, nos locais 
estipulados neste Termo de Referência. 

 
Efetuar a entrega total do(s) item(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Secretaria de 
Saúde do Município de Alagoinha - PE. 

 
A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste instrumento 

convocatório e seus anexos, obrigar-se-á a organizar-se técnica e administrativamente de 
modo a cumprir com eficiência o exposto neste Termo de Referência. 

 
Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que 

impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência. 
 
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o(s) produto(s) em 

que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição 
dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da notificação que lhe 
for entregue oficialmente. 

 
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer 
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de 
direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas épocas 
devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Município de Alagoinha - PE. 

 
A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e qualquer 

dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer impropriedade do 
medicamento, desde a sua produção até sua efetiva entrega na Secretaria Municipal de 
Saúde de Alagoinha - PE, não restando qualquer responsabilidade ao Município, sequer 
subsidiária. 

 
Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa 

vencedora. 
 
A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das 

leis vigentes. 
 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da abertura da Sessão Pública, suspendendo-se este prazo na hipótese de 
interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 
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Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Transferência e Subcontratação 

 
 A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente o 
objeto do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA NONA 
Alteração Contratual 

 
 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93, e alterações, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Recebimento dos Produtos 

 
Os fornecimentos se darão em conformidade com os objetos licitados, através de 

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE. 
 

O fornecimento se dará de forma, parcelada, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, mediante requisição devidamente 
assinada por servidor responsável. 
 

 Os produtos deverão ser entregues em local pré-estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde no horário de 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis. A entrega deverá ser 
previamente agendada através do telefone (87) 3839-1492. 

 
Recebido os produtos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos 

mesmos, subsiste na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações Assumidas 

 
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais 
combinações legais. 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
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a) Pelo atraso na entrega do bem, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do 

valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b) Pela recusa em entregar o bem, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
c) Pela demora em corrigir falha do bem, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 
 
d) Pela recusa em corrigir as falhas do bem, entendendo-se como recusa o bem não 

efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do 
valor do contrato; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do 
valor contratado. 

 
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 
 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do 
processo; 
 

Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular 
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo 
valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido 
dada em dinheiro; 
 

Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual 
de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o 
recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Municipal, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição 
na Dívida Ativa Municipal; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o 
§1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
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Rescisão 
 

 A inexecução total ou parcial do ajustado, ensejará a rescisão do CONTRATO, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
 
 Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de 
se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela CONTRATADA, 
reter créditos e/ ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Foro 

 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para 
solucionar as questões oriundas do presente contrato.  
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 
os efeitos de direito.  
 
 

Alagoinha - PE, 18 de Maio de 2022. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS 

CONTRATANTE 
 

 
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

JAQUELINE ALVES COSTA 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
_______________________________ __________________________________            
CPF:       CPF: 


