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ANEXO - II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 - FMS 

 

Aos ____ dias do mês de ___________do ano de 2020, o Fundo Municipal de Saúde de 
Calçado, Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ sob o nº 11.384.276/0001-37, com sede na Rua 
José Luiz da Silva, 27, Centro, Calçado - PE, neste ato representado pela Secretária de Saúde/Gestora 
do FMS de Calçado, Srta. Mirtys Vivianne Pedroza Lopes, inscrita no CPF/MF sob o nº 
*********************** e RG nº *******************, brasileira, solteira, funcionária pública, residente na 
**********************************************************, doravante denominado simplesmente 
GERENCIADOR e do outro lado, a empresa _______________________, com sede à 
_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, doravante aqui denominada 
apenas REGISTRADA, neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, estado civil, 
profissão, residente a xxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________, Identidade nº _____________ SSP/PE, nos termos Lei Federal nº 10.520/2002, pelo 

Capítulo V, Seção Única da Lei Complementar nº 123/2006, altera pela Lei Complementar 147/2014, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação das propostas e a respectiva 
homologação da licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) para Registro de Preço nº 005/2020 
SRP, RESOLVEM registrar os preços das empresas, de acordo com a classificação por elas alcançadas 
por menor preço por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, para Formação de Registro de Preços para eventual  
aquisição de medicamentos para uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas Sólidas, Formas 
Farmacêuticas Injetáveis, Formas Farmacêuticas Semissólidas, Formas Farmacêuticas Líquidas) e 
Material Penso e Descartável e Medicamentos de Uso Hospitalar, com o fornecimento através de 
entrega parcelada, destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, 
dos Postos de Saúde da Família - PSF’s e das UBS’s deste Município, conforme especificações 
constantes no termo de referência. 
 
 
DO OBJETO 
 

CLÁUSULA TERCEIRA O objeto da presente ata e a Formação de Registro de Preços para 

eventual  aquisição de medicamentos para uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas Sólidas, 
Formas Farmacêuticas Injetáveis, Formas Farmacêuticas Semissólidas, Formas Farmacêuticas 
Líquidas) e Material Penso e Descartável e Medicamentos de Uso Hospitalar, com o fornecimento 
através de entrega parcelada, destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora 
de Lourdes, dos Postos de Saúde da Família - PSF’s e das UBS’s deste Município, conforme 
especificações constantes no termo de referência. 
 
 
DA EMPRESA VENCEDORA 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - Empresa(s) vencedora(s):  
 

 
Empresa: ____________________________________________________________ 
CNPJ ________________________   INSCRIÇÃO ESTADUAL: _________________  

Endereço: ____________________________________________________________ 

Telefone:______________________E-mail: ________________________________  
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Representante:________________________________________________________                              

CPF/MF: ______________________    RG:______________ Órgão Exp.: __________  

 

 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Planilha Demonstrativa de Preços: 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD UNID. V. UNIT. V. TOTAL 
 

      

 
a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados 
para negociar o novo valor.  
 
b) Caso o fornecedor registrado se recusar a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberá-

lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores 
visando a igual oportunidade de negociação.  
 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA 
  
CLÁUSULA QUARTA - A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 
(doze) meses contados a partir da publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogado por uma única 

vez por igual período. 
 
 
DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA V - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA VI -  A revogação do seu registro poderá ser:  
 

a) a pedido do próprio fornecedor, quando:  
 

b) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior.  
 
c) por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALÇADO, quando o fornecedor 

registrado:  
 
I - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado;  
 
II - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  
 
III - por razões de interesses público, devidamente motivada e justificada;  
 
IV - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  
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V -  não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da 
Ata de Registro de Preços;  
 
VI - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 

na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes;  
 
CLÁUSULA VII - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CALÇADO fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
Proponentes a nova ordem de registro.  

 
 
DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
 
 

CLÁUSULA VIII - A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem 

da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e 
será formalizada mediante instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e 
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13. 
 
 

CLÁUSULA IX - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
 
 

CLÁUSULA X Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 
 
 

CLÁUSULA XI - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 

CLÁUSULA XII A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
  
CLÁUSULA XIII - Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 

normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços.  
 
CLÁUSULA XIV - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados 
e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.  
 
CLÁUSULA XV - Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 

ficando O FORNECEDOR ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES  
 
CLÁUSULA XVI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: a contratada obriga-se a: 
 

 Entregar o(s) item(ns) atendendo rigorosamente as especificações estabelecidas neste Termo 
de Referência; 
 

 Fornecer os respectivos laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 3º, § 4º da Lei nº 
9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999; 

http://www.calcado.pe.gov.br/


 
 

 

Gabinete da Secretária 

 

 

  

 

 

                                                                                    Rua José Liuz da Silva, 27 - Centro - Calçado-PE.  CEP. 55.375-000 
CNPJ. 11.384.276/0001-37 - Fone/Fax: (87) 3793-1257 - www.calcado.pe.gov.br 

 

 

 

 Substituir os materiais que não forem aceitos pelo órgão requisitante, no prazo máximo de dois 
dias após o recebimento da comunicação; 
 

 Manter durante toda a vigência contratual o mesmo padrão de qualidade dos materiais indicados 
em sua proposta; 
 

 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do Município de 
CALÇADO - PE ou a terceiros, oriundo da contratação que se sucederá, ficando obrigada a 
substituir, reparar ou reembolsar os referidos danos ou prejuízos, com a urgência requerida;  
 

 Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado neste Termo de 
Referência e no instrumento contratual, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das 
aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA XVII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: a contratante obriga-se a: 
 

 Efetuar o pagamento à contratada, conforme pactuado; 
 

 Providenciar o recebimento dos itens, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência 
e no instrumento contratual; 
 

 Notificar a contratada na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do contrato, e 
quando for o caso, da aplicabilidade das sanções cabíveis; 

 
 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA XVIII - Será aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no 

presente edital para contratação e, ainda poderá ficar impedido de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, o licitante que; 

        a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

        b) Comentar fraude fiscal; 

        c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

        d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

        e) Não mantiver a proposta de preços; 

        f) Comportar-se de modo inidôneo; 

        g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e 

        h) Descumprir prazos 

 

CLÁUSULA XIX - Aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a empresa deixar de 

assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados da comunicação da contratante, que poderá ser 
efetuada por meio de contato telefônico, envio de fax ou de e-mail, ou qualquer meio hábil. 

CLÁUSULA XX - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa 
adjudicatária às sanções previstas na Seção II do capítulo IV da Lei 8.666/93 c/c/ art.7° da Lei 
10.520/2002, podendo a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as 
seguintes sanções: 

a) Advertência 
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b) Multa de 0,2 (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total, o 
descumprimento das obrigações assumidas até o 30° trigésimo dia; 

       c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por 
cento), sobre o valor total, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30° 
(trigésimo) dia, sem prejuízo das penalidades; 

        d) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no descumprimento das 
obrigações assumidas; 

       e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

       f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso lV, Art. 87 da Lei 
8.666/93; 

       g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma 
proporcional ao inadimplemento; 

       h) As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa do 
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

       i) A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia ou 
pagamento eventualmente devido a Contratante ou ainda quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

       j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no 
cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa Contratada, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceitos pela Contratante.  

 
A presente Ata, após lida e achada conforme, será assinada pela autoridade competente do 

município e os fornecedores do quadro acima 
 

 
Calçado/PE, ____ de _____ de 2020. 

 
 
 

Mirtys Vivianne Pedroza Lopes 
Secretário de Saúde/Gestora do FMS de Calçado 

ORGÃO GERENCIADOR 
Fundo Municipal de Saúde de Calçado 

 
 
 
 

FORNECEDOR REGISTRADO 
(representante) 
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ANEXO III 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (ME ou EPP) 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA 
PREGOEIRO  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - SRP 
 
 
 A empresa ______________________________________________________ inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° ___________________________, domiciliada no Endereço 
_________________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para os 
fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que: 
 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 
EPP; 

 
b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) ou II 

(EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº123 de 14.12.2006; 
 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma Lei Complementar, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Local e Data 
 
 

______________________________ 
Assinatura e carimbo 

(representante legal da e 
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ANEXO IV 

“MODELO” DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA 
PREGOEIRO 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - SRP 
 
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
______________ sediada na ___________________________________________________, 
Telefone ______________, fax_______________, e-mail_________________, por intermédio 
de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO supracitado, DECLARA 
expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

b) detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus 
anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital 
supra; 

c)cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame 
licitatório; 

d) que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante 
na documentação apresentada para o certame; 

e) declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 
determina o art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
Local e Data 

 
______________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 – SRP  
MODALIDADE: Pregão (Eletrônico) Nº 005/2020 – SRP  
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 
EXPEDITO CLAUDIO DA SILVA 
PREGOEIRO 
 
1.1 A empresa ..........................................., inscrita no CNPJ nº (.............................), localizada na 
............................., com Inscrição Estadual nº e/ou Municipal ........................., apresentamos nossa 
proposta de preço, para  Formação de Registro de Preços para eventual  aquisição de medicamentos 

para uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas Sólidas, Formas Farmacêuticas Injetáveis, 
Formas Farmacêuticas Semissólidas, Formas Farmacêuticas Líquidas) e Material Penso e Descartável 
e Medicamentos de Uso Hospitalar, com o fornecimento através de entrega parcelada, destinados a 
manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, dos Postos de Saúde da 
Família - PSF’s e das UBS’s deste Município. 
 
 
Nossa proposta terá validade de 60 (sessenta) dias. 

 
Planilha de preços anexa. 

 
 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALOR  

 

Item Especificação Marca Unid. Vr. Unit. Vr. Tot. 

 
 

    

Importa a presente Proposta em R$:..........................................(.............................................................)  

 
 Garantia na modalidade _______________________. 
 
 Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os 
custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já 
incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente. 

 
 Prazo de entrega. 
 
 Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos. 

 
 
 

Local e Data 
 

Carimbo e Assinatura do Representante Lega 
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ANEXO VI 

 
(MODELO) - DECLARAÇÃO (GRAU DE PARENTESCO).  

(documento obrigatório). 

 
 
Ao  
Pregoeiro 
Sr. Expedito Claúdio da Silva 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALÇADO 
Ref.: PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 005/2020 SRP 
 
 

A empresa: ____________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _______________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

__________________________, inscrito no CPF nº __________________________ e portador(a) da 

Carteira de Identidade nº __________________________. DECLARA, para os devidos fins que a 

empresa nesta citada, não mantém em seu quadro de pessoal pessoas que tenham qualquer 

relação de parentesco (ascendente, descendente ou colateral) com servidores  que compõem a 

Comissão Permanente de Licitação e a Equipe de Pregão do Fundo Municipal de Assistência 

Social de Calçado, para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação. 

 

 

 
Local e Data 

 
______________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal da empresa)  
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/2020 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CALÇADO E DO OUTRO A 
EMPRESA .............................................................., 
COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARAM: 

 
Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CALÇADO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua José Luiz da Silva, nº 27, Centro, 
nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 11.384.276/0001-37, representado neste ato pela Secretária de 
Saúde, Srta. Mirtys Vivianne Pedroza Lopes, inscrita no CPF/MF sob o nº *********************** e RG nº 
*******************, brasileira, solteira, funcionária pública, residente na 
**********************************************************, e de outro lado, a empresa .................................... 
estabelecida na ..................................................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº....................., neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). ................................., (nacionalidade), .............,..............., residente e 
domiciliado(a) na (endereço completo)............. cidade........................, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
............ e RG nº......................, doravante denominadas respectivamente CONTRATANTE e 
CONTRATADA, na forma da Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, originado 
do Processo Licitatório nº 006/2020 SRP, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 SRP, nos 
termos da proposta apresentada, têm por mútuo consenso que fica contratado definitivamente o que a 
seguir declaram. 

 
I.DO OBJETO E DOS PREÇOS 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto a Aquisição por estimativa de 

medicamentos para uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas Sólidas, Formas Farmacêuticas 
Injetáveis, Formas Farmacêuticas Semissólidas, Formas Farmacêuticas Líquidas) e Material Penso e 
Descartável e Medicamentos de Uso Hospitalar, com o fornecimento através de entrega parcelada, 
destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, dos Postos de 
Saúde da Família - PSF’s e das UBS’s deste Município, conforme especificações constantes no termo 
de referência. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os itens constantes nos respectivos 

lotes da tabela abaixo, na forma estabelecida neste edital e nos seus anexos do Pregão Eletrônico FMS 
nº 005/2020 - SRP, o(s) qual(is) foi vencedor pelo critério de menor preço: 

 

LOTE ITEM 
DISCRIMINAÇÃO 

DO PRODUTO 
MARCA QUANT. UNID. 

PREÇOS CONTRATADOS 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL DO 
LOTE (R$) 

xxx xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx 

xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 
 

II.DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Considerando o(s) item(ns) descrito(s) na tabela constante no Parágrafo 
Único, da Cláusula Primeira, fica o valor global deste contrato em R$:            
(................................................................................). 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo necessidade pública, o presente contrato poderá ser aditado 
em qualquer das cláusulas, atendendo as prescrições da Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
III.DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias, a contar da data em que for 
atestada a efetiva entrega do objeto, que não poderá ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data em que a empresa cumprir todos os requisitos necessários à tramitação do 
documento fiscal (entrega da assinatura de documentos, e/ou reposição/troca do produto). 

PARÁGRAFO PEIMEIRO - O valor a ser pago corresponderá estritamente às quantidades 
fornecidas, cujo atesto será dado mediante apresentação cumulativa dos seguintes: original da 
nota fiscal ou nota fiscal fatura, cópia reprográfica da nota de empenho e do termo de 
recebimento definitivo da(s) parcela(s) do objeto, tudo devidamente assinado pelos respectivos 
responsáveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares 
por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 
partir da data em que estas forem cumpridas. 

CLÁUSULA QUARTA –Todos os pagamentos ficam condicionados a comprovação do cumprimento das 
exigências de regularidade fiscal, nas mesmas condições constantes no edital que rege este contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - Havendo erros ou omissões no documento de cobrança, este será devolvido á 

CONTRATADA, para no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, apresentar o referido documento com a(s) 
devida(s) alteração(ões); em tal situação, o processamento do pagamento será efetuado até o 15º 
(décimo quinto) dia a contar da apresentação do documento retificado. 

CLÁUSULA SEXTA - A antecipação de eventos contratuais por iniciativa exclusiva da CONTRATADA, 

não criará para a CONTRATANTE, responsabilidade de antecipar os eventos administrativos, físicos 
e/ou financeiros correlatos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – As despesas com impostos, contribuições, transferências bancárias e taxas 
incidentes sobre o faturamento serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

CLÁUSULA NONA  - A Contratante não efetuará pagamento de título bancário, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
“factoring”. 

CLÁUSULA DÉCIMA DÉCIMA – Ficam asseguradas quaisquer eventuais alterações por parte da 

Secretaria de Finanças, quanto às normas referentes a pagamento dos fornecedores. 
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IV.DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua 

assinatura, e vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
contratante mediante termo aditivo, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
 

V. DO LOCAL DA ENTREGA E ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O fornecimento dos produtos objeto deste termo de referência se 
dará de forma parcelada, depois de licitado e serão entregues na sede da Secretaria de Saúde, sito a 
Rua José Luis da Silva, 27 - Centro - Calçado - PE. Conforme cada solicitação que deverá ser 
acompanhada da requisição emitida e assinada por responsável do Município, mediante o recebimento 
formal por parte da CONTRATADA, logo depois de efetuada a conferência das respectivas Ordens de 
Fornecimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A entrega do objeto licitado deverá ser realizada exclusivamente de 
segunda à sexta-feira no horário de 08:00 às 13:00. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os produtos serão conferidos e se achados irregulares, serão 

devolvidos à empresa, que terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para substituir os produtos rejeitados 

e/ou que apresentarem defeito ou que deixe de atender ao que foi especificado neste termo de 

referência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não serão aceitos, nem recebidos os produtos que: 

a) Não venham acompanhados dos respectivos laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 
3º, § 4º da Lei nº 9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999.  

b) Estejam com prazo de validade expirado (vencidos); 

c) Estejam próximos do seu vencimento, assim considerados aqueles produtos que já 
ultrapassaram em 60% (sessenta por cento) do seu prazo de validade ou da garantia; 

d) Não atenderem ao disposto na legislação de alimentos vigente no âmbito do Ministério da 
Saúde, conforme suas Resoluções a respeito; 

e) Estiverem com sua embalagem violada; 

f) Estiverem estragados, com mau cheiro, ou qualquer outra característica que possa colocar em 
risco a integridade dos consumidores; 

g) Constem marca ou características diferentes dos produtos indicados na proposta de preços 
vencedora do respectivo item; 

 
h) Não estejam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com as demais normas e Leis 

pertinentes, ou ainda em desacordo com o edital ou qualquer dos seus anexos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Secretaria de Saúde/FMS da CONTRATANTE indicará o servidor para 
acompanhar a execução do Contrato, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos produtos 
licitados. 
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VI. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os recursos necessários para a aquisição dos produtos objeto deste 

Termo de Referência, são provenientes do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde 
do Município, classificadas nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.057 - Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF 
3.3.90.30 - Material de Consumo 

  
08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.059 - Manutenção do Programa de Farmácia Básica - FB 
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita 

  
08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita 
 

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA - Poderá ocorrer remanejamento de dotação caso se faça necessário 

para a devida readequação das futuras despesas. 
 
 

VII. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, e § 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
VIII. DAS ALTERAÇÕES, ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 

IX.DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação 
ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos Os casos de rescisão contratual deverão ser 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato 
unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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X. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - São obrigações da CONTRATADA: 

 
1) Fornecer os produtos de acordo com as normas previstas neste termo de referencia, bem 

como no instrumento contratual; 

2) Fornecer os respectivos laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 3º, § 4º da Lei nº 
9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999.  

 
3) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste termo de 
referência, bem como no Instrumento contratual; 

 
4) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao valor 

do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - São obrigações da CONTRATANTE: 
 

1) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento objeto deste termo de referência, bem 
como do instrumento contratual; 

 
2) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos; 
 
3) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma parcial e/ou 

total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas neste termo de 
referencia, Instrumento Contratual e seus anexos; 

 
XI.DAS ALTERAÇÕES 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - As alterações, porventura, necessárias ao fiel cumprimento do objeto 
deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do Art. 65 da Lei N.º 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
XII. DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no 

presente Contrato e, ainda poderá ficar impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ao licitante que; 
 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 
 

b) Cometer fraude fiscal; 
 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 
 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 
 

e) Não mantiver a proposta de preços; 
 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 
 

g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e 
 

h) Descumprir prazos 
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CLAUSULA VIGÉSIMA NONA – aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a 
empresa deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da 
contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico, envio de fax ou de e-mail, ou 
qualquer meio hábil. 
 

CLAUSULA TRIGÉSIMA - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93 c/c/ art. 7º da Lei 
10.520/2002, podendo a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

a) Advertência por meio físico ou eletrônico, ou ainda pela imprensa oficial; 
 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total ou da parcela não 
entregue, o descumprimento das obrigações assumidas até o 30º trigésimo dia a contar a partir 
da data de recebimento pela CONTRATADA, da ordem de fornecimento; 
 

c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento), 
sobre o valor total, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 
 

d) Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total, no descumprimento das 
obrigações assumidas; 
 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 d lei 
8.666/93; 
 

g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma 
proporcional ao inadimplemento; 
 

h) As demais sanções poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, facultada a defesa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

i) A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada de pagamento 
eventualmente devido a contratante ou ainda quando for o caso, cobrada judicialmente; 
 

j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no 
cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa Contratada, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceito pela contratante. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua 
rescisão, assegurada á prévia defesa e observadas às disposições deste Contrato e da Lei Nº 8.666/93, 
notadamente nos artigos de 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas em Lei e neste 
instrumento. 

 
XIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Deverão ser observadas, ainda, as especificações constantes no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020 SRP e seus anexos, os quais para todos os efeitos legais, 
fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento contratual. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - As partes elegeram o Foro da Comarca das Calçado/PE, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir quaisquer questões 
judiciais resultantes, porventura, oriundas do presente contrato. 
 
 E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido 
e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 02 (duas) 
testemunhas abaixo identificadas. 
 

 
Calçado, ___ de _______________ de  2020 

 
 

 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALÇADO 
CNPJ Nº 11.384.276/0001-37 

Mirtys Vivianne Pedroza Lopes 
Ordenadora de Despesa 

Secretária de Saúde 
 
 
 
 

Dr. Luciclaudio Goes de Oliveira Silva  
Assessor Jurídico 

OAB/PE Nº 21.523-D 
 

 

 
 

CONTRATADA: 
 
 
 

(Empresa:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
CNPJ Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome do representante 
CPF Nº xxxxxxxxxxx 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 
 
1ª____________________________________ 
NOME: 
CPF/MF Nº 

 
 
 
2ª____________________________________ 
NOME: 
CPF/MF Nº 
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