
 

      

  

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2019 
EM RAZÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2018. 
PROCESSO Nº 032/2018 
ADESÃO Nº 002/2019 
 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE COLUNA - MG 

  
 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO de CARBONITA, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ n° 21.154.177/0001-89 com sede estabelecida à Praça Edgard Miranda, 202, Centro, no 
Município de Carbonita/MG, doravante denominado contratante e do outro a empresa RD PHARMA – 
MEDICAMENTOS- MAT E EQUIP HOSPITALARES LTDA- ME, CNPJ nº 10.491.244/0001-78 , situada à RUA 
MARECHAL FLORIANO, Nº 2032- BAIRRO LOURDES- GOV VALADARES/MG, neste ato representada por 
POLICARPO GOMES DA SILVA, portador do CPF nº  047.434.646-33, residente e domiciliado à Rua: Das Araras 
nº: 433, Bairro: Alto Esplanada, Governador Valadares/MG. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA - Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de 
licitações, Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - Aquisição de Medicamentos através de Maior desconto percentual sobre 
o valor de Referência do PF – Preço Fábrica e PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo da Tabela da 
CMED/ANVISA – Minas Gerais. 
 

CLAÚSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente contrato terá   vigência até 31/12/2019, a 
partir da sua assinatura.  

 
CLAÚSULA QUARTA – DOS VALORES, PERCENTUAIS E DOS FORNECEDORES – Os itens aderidos pelo município 
de Carbonita, bem como o percentual ofertado pela empresa signatária do presente contratos é o especificado 
na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 022/2018.  
 

Lote Descrição 
Percentual 

de 
Desconto 

Valor estimado 
de compra 

05 

Fornecimento de medicamento Similar, constantes na tabela CMED - 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; desconto sobre o PMVG – Preço 
Máximo de Venda ao Governo para o Estado de Minas de Gerais.  

55 % 
 

R$ 10.000,00 
 

06 

Fornecimento de medicamento Genérico, constantes na tabela CMED - 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; desconto sobre o PMVG – Preço 
Máximo de Venda ao Governo para o Estado de Minas de Gerais.  

 
55% 

 
R$ 10.000,00 

 

 
a) O Valor dos medicamentos a serem fornecidos, terá como base o valor constante da TABELA CMED 
VIGENTE e devidamente enviada e aceita formalmente pelo Município, onde será aplicado o valor do 



 

      

  

desconto oferecido pela LICITANTE VENCEDORA na Carbonita PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo 
para o Estado de Minas Gerais.  
 
CLÁUSULA V – DOS PEDIDOS E DA FORMA DE ENTREGA  
a) Os pedidos serão realizados mediante emissão de Autorização de Fornecimento – AF.   
b) A entrega será feita parcelada, à medida da necessidade do município que enviará com antecedência 
“Autorização de Fornecimento - AF” indicando os quantitativos para cada entrega.  
c) A entrega do objeto deverá ser feita, sempre de segunda à sexta-feira, exceto feriados nacionais e 
municipais, no horário de funcionamento de 08:00 horas às 16:00 horas, livre de quaisquer ônus para o 
município, da seguinte forma:   
d) Para os medicamentos genéricos e similar referente aos lotes 05 e 06, que são o medicamentos de 
Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG a entrega ocorrerá sempre na Unidade de Farmácia no endereço 
Rua: Da Consolação n: 13 Bairro: Centro, Carbonita-MG, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis .   
e) O descumprimento do prazo de entrega estipulado, sem justificativa expressa e plausível, acarretará 
ao fornecedor infrator as penalidades legais, inclusive uma multa.  
f) Os medicamentos constantes do objeto do presente contrato deverão, no dia da entrega, apresentar 
data de validade superior a 06 (seis) meses.  
g) O município/contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para verificação dos medicamentos que 
serão entregues pelas transportadoras nos quesitos de qualidade, quantidades e prazo de validade, 
independente da assinatura do canhoto da Nota Fiscal.   
h) Para fins de recebimento, a assinatura no canhoto caracteriza uma aceitação provisória do objeto. A 
aceitação definitiva do objeto se dará 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do objeto, após conferência 
detalhada do objeto entregue.  
i) Em havendo impedimento para a aceitação definitiva do objeto entregue, o detentor/contratado será 
comunicado por fax símile e/ou email eletrônico sobre a pendência.   
 
j) Após a comunicação, o detentor/contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sanar a 
pendência, sob pena de multa diária.     
k) A reincidência no envio do objeto, em desacordo com o solicitado, bem como o descumprimento de 
quaisquer cláusulas desta ata, gera o cancelamento da ata de Registro de Preço, além de multa.  
l) A AF será sempre enviada ao detentor dos preços registrados por meio de endereço eletrônico a ser 
informado na proposta de preços.  
m) Em caso de problemas no provedor do licitante detentor dos preços, o mesmo terá a obrigação de 
entrar em contato com o município e fornecer outro endereço eletrônico e/ou, em casos especiais um número 
de facsimile para o envio da OF.  
n) O prazo estabelecido para entrega de 10 (dez) dias úteis para PMVG poderá ser prorrogado pelo 
Município em situações excepcionais e devidamente justificado, e desde que não acarrete prejuízo na 
consecução do serviço público prestados aos munícipes.  
o) A contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.  
p) Somente após a emissão da AF, é que a licitante vencedora deverá iniciar o cumprimento das 
obrigações que tiver assumido com o Município de Carbonita/MG.  
q) Ficará a cargo da empresa licitante vencedora o transporte, carregamento e descarregamento dos 
produtos solicitados.  
 



 

      

  

CLAÚSULA VI – DA FISCALIZAÇÃO  
a) A Prefeitura Municipal de Carbonita/MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a 
fiscalização, e registrará todas as ocorrências e as deficiências caso encontradas, em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  
b) As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto.  
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO  
a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal e conseqüente aceitação da mesma, condicionado ao recebimento definitivo, 
ocasião em que o Tesoureiro verificará a regularidade fiscal e trabalhista.  
b) Os pagamentos efetuados serão sempre em acordo com as quantidades devidamente entregues no 
período de vigência do contrato.  
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES  
a) Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o contrato celebrado com a Administração 
Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão 
aplicadas as sanções legais.  
b) O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo representante do Município de Carbonita, inclusive a entrega do produto em 
desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:  
           1.            Advertência;  

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice 
Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;  
3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de CARBONITA pelo prazo 
de 02 (dois) anos;  
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 
prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município;  

c) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.  
d) A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de CARBONITA, via Setor de Tributação, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo 
Representante do Município de CARBONITA.   
e) O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município de 
CARBONITA, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  
f) A licitante que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar a ata de registro 
de preços e/ou o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa 
exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com o Município de Carbonita e será descredenciada do CRC Municipal, pelo período de 05 
anos se credenciada for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações 
legais.  



 

      

  

g) As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
h) Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e 
a ampla defesa.    
i) Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas na Seção II, 
Capitulo IV da Lei 8.666/93, bem como as penalidades previstas Seção III, Capítulo IV da Lei 8.666/93.  
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO   
a) O preço (percentual de desconto) do objeto da presente Ata de Registro de Preços será fixo e 
irreajustável. 
b) Em havendo variação do preço, decorrente de atualização da tabela de referência após a assinatura da 
Ata de Registro de Preços que altere a margem de lucro da detentora da ata, para restabelecimento do 
equilíbrio econômico, a mesma deve enviar nova Tabela CMED/ANVISA com o PMVG - Preço Máximo de 
Venda ao Governo, em formato PDF para o endereço eletrônico institucional da Secretaria Municipal de 
Saúde, solicitando e justificando a substituição/atualização da tabela CMED/ANVISA.  
c) A Administração Municipal responderá, em até dois dias úteis sobre o deferimento ou 
indeferimento da solicitação, justificando-se.  
d) A (s) autorização (s) de Fornecimento (s) / Pedido (s) será (ão) emitida (s) sempre em acordo com o 
preço da última tabela apresentada pela detentora da ata de Registro de Preços e aceita pela Administração 
Municipal.  
e) A contratada deve enviar as tabelas atualizadas sempre endereço eletrônico institucional da Secretaria 
Municipal de Saúde ou Departamento Municipal de Licitações e Compras podendo enviá-la pelos correios 
diretamente para a Secretária de Saúde Municipal ou Departamento Municipal de Licitações e Compras.   
f) Aplica-se o especificado acima para supressão do valor, devendo a contratada informar à contratante 
que houve atualização da tabela de forma a suprimir o valor dos medicamentos isto porque, o licitante 
detentor de má fé, é responsável solidário caso ocorra aquisição de medicamentos acima dos preços de 
mercado.  
g) Enquanto nova tabela com preços atualizados estiver sendo enviada ao município, a empresa 
contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes da 
Tabela anterior.  
 
CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE AF  
a) A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Departamento de Compras, através de emissão de Autorização de Fornecimento – AF que substituirá, junto 
com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos termos do Art.62, § 4º da Lei 8.666/93.  
b) A emissão de AF, sua Retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo 
Departamento de Compras.  
CLÁUSULA XI- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias 
consignadas no Orçamento do Município no exercício em curso:  
 
Ficha 708 – Fonte 102 
Ficha 712 – Fonte 102 
 
CLÁUSULA XII- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1.  A Contratada obriga-se a:  



 

      

  

12.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;  
12.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão 
em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  
12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
12.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) corridos, o produto 
com avarias ou defeitos;  
12.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação;  
12.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  
12.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
12.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato;  
12.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
12.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  
 
CLÁUSULA XIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
18.1.  O Contratante obriga-se a:  
18.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;  
18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;   
18.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado;  
18.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.  
 
CLÁUSULA XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do 
valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei n° 8.666/93.  

b) A contratada tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do Termo de Referência, bem como todos 
os itens e anexos expressos no Pregão Presencial nº 022/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem 
transcritos, inclusive quanto á obrigatoriedade de manter, durante todo o período de vigência deste contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, de acordo com o Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

c) Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba /MG, para dirimir dúvidas ou questões que não 
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do 
que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.  



 

      

  

d) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais normas 
aplicáveis.  
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.  
  

Carbonita/MG, 08 de abril de 2019.  
 

__________________________________ 
Nivaldo Moraes Santana 
  PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

____________________________________ 
POLICARPO GOMES DA SILVA 

RD PHARMA LTDA -ME 
CNPJ: 10.491.244/0001-78 

 
 
 

Testemunhas: 
 
1. _________________________________     
CPF:  
 
2.___________________________________ 
CPF: 


