
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

GUATAPARÁ E CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO. 

 

   VALOR DO CONTRATO: R$ 21.829,16 

   CONTRATO Nº 014/2016 

 

   Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 

Município de Guatapará, com sede à rua Jasmins, n. 296, na cidade de 

Guatapará/SP, inscrita no CNPJ sob n. 68.319.748/0001-95, neste ato legalmente 

representada pelo Prefeito Municipal Exmo. Samir Redondo Souto, brasileiro, 

casado, portador do RG. n. 25.763.725-4/SSP/SP e do CPF nº 270.143.038-05 

residente e domiciliado nesta cidade de Guatapará/SP, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CIRÚRGICA UNIÃO 

LTDA, estabelecida em Rio Claro/SP, à Av. 28-A, nº 645 – Vila Alema, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 04.063.331/0001-21 e Inscrição Estadual nº 587.122.394.114, 

neste ato legalmente representada pelo Sr. Sérgio Eduardo Guerra da Silva Junior, 

portador do RG. nº 32.435.094-6 SSP/SP e do CPF nº 219.763.728-28, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 

na conformidade com Edital do Pregão Presencial nº 02/2016, mediante as 

condições estipuladas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

   O objeto deste contrato é a aquisição de material hospitalar, 

limpeza e higienização, que serão utilizados nas Escolas e Creche Municipal, 

durante o período de 12 (doze) meses, sendo: 
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QTD MARCA R$ V. UNIT R$ V. TOTAL 

01 Álcool gel 70% para higienização 

das mãos que atua como anti-séptico 

galão de 5 litros 

GALÃO DE 5 

LITROS 

75 Rioquímica R$ 22,35 R$ 1.676,25 

07 Fraldas geriátricas uso adulto, 

descartável Tam. G 

PCT C/ 08 UNID 68 Incontinence R$ 7,84 R$ 533,12 

08 Fraldas geriátricas uso adulto, 

descartável Tam. M 

PCT C/ 08 UNID 68 Incontinence R$ 7,50 R$ 510,00 

09 Fraldas tamanho EG; com as 

seguintes especificações mínimas: 

barreiras protetoras; polpa de celulose; 

elástico; flocos de gel super 

PCT COM 70 

FRALDAS 

450 Karicia R$ 29,26 R$ 13.167,00 



 

absorvente; fita adesiva; toque suave 

na camada externa; para peso 13kg a 

15kg, pacotes com 70 (setenta fraldas). 

11 Fraldas tamanho M; com as 

seguintes especificações mínimas: 

barreiras protetoras; polpa de celulose; 

elástico; flocos de gel super 

absorvente; fita adesiva; toque suave 

na camada externa; para peso de 5kg 

até 10kg, pacotes com 90 (oitenta 

fraldas). 

PCT COM 90 

FRALDAS 

 

135 Karicia R$ 30,57 R$ 4.126,95 

12 Fraldas tamanho SXG acima de 15 

kg; com as seguintes especificações 

mínimas: barreiras protetoras; polpa de 

celulose; elástico; flocos de gel super 

absorvente; fita adesiva; toque suave 

na camada externa; para peso acima de 

15kg, pacotes com 18 (dezoito 

fraldas). 

PCT COM 18 

FRALDAS 

144 Karicia R$ 12,61 R$ 1.815,84 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

   Os materiais hospitalares, limpeza e higienização, deverão ser 

entregues na Secretaria Municipal de Educação, sito rua Hermínio Felix Bonfim, 

n° 180 - centro, Guatapará/SP, parceladamente, em um prazo máximo de 05 

(cinco) dias após a requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, que 

ocorrerá no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a homologação do certame 

licitatório, sendo que terão sua entrega total em um prazo máximo de 12 (doze) 

meses, a contar da primeira entrega. Durante a vigência do prazo máximo de 

entrega, serão realizadas 12 (doze) requisições, sendo 01 (uma) por mês. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   Os materiais hospitalares, limpeza e higienização quando da 

entrega, deverão ter a data de fabricação recente, sendo no máximo de 06 (seis) 

meses; e validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, ambos prazos tendo por data 

referencial a data da efetiva entrega dos material hospitalar. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   O transporte e a descarga do objeto correrão por conta da 

CONTRATADA, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  



 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os prazos 

de entrega, salvo em caso de alterações solicitadas pela CONTRATANTE, que 

deverão ser comunicadas num prazo não inferior à 48 horas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: 

As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 

a critério da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: 

 

O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do 

medicamento ofertado com as especificações constantes neste instrumento e, em 

consonância com a proposta apresentada pela CONTRATADA no processo 

licitatório que originou a celebração deste contrato. 

 b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do medicamento e conseqüente aceitação pelo Setor Competente. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: 

 

 A CONTRATADA, obriga-se a fornecer o objeto a que 

se refere este contrato de acordo estritamente com as especificações descritas no 

objeto do Pregão Presencial n. 02/2016, sendo de sua inteira responsabilidade a 

substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em 

conformidade com as referidas especificações. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: 

 

Recebido o objeto, nos termos dos parágrafos acima, se a 

qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância 

com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para 

efetuar a substituição do mesmo. 

 

PARÁGRAFO NONO: 

 



 

A CONTATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), de cada 

item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E PAGAMENTO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

 

                     Pela aquisição dos materiais hospitalares, limpeza e 

higienização objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA a importância total de R$ 21.829,16 (vinte e um mil, oitocentos 

e vinte e nove reais e dezesseis centavos), sendo que será observado o prazo de até 

30 (trinta) dias após a entrega devidamente efetuada e aceita pelo Município, 

mediante a apresentação das requisições e da respectiva Nota Fiscal, obedecendo-

se o preço unitário consubstanciado na cláusula primeira, conforme proposta 

apresentada pela CONTRATADA na licitação que originou este contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO DAS DESPESAS 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

   As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da 

seguinte dotação, suplementada se necessário: 

 
ENTIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Unidade: 01 – Creche 

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

Ficha 48 

 

ENTIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Unidade: 02 – Pré Escola 

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

Ficha 57 

 

ENTIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Unidade: 04 – Ensino Fundamental 

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

Ficha 72 

 

ENTIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Unidade: 09 – Merenda Escolar 

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

Ficha 115 



 

CLÁUSULA QUINTA: DAS SANÇÕES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   A CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas neste ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

CONTRATANTE, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, ficará sujeita, a 

critério da CONTRATANTE, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão licitante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) 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, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. 

III do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

   Pelo atraso na entrega do objeto contratado, observando-se as 

condições e o prazo de entrega previamente definido, será apenada à 

CONTRATADA multa moratória de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de 

atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto entregue em 

atraso, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo 

com os arts. 86,87 e 88, da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela 

Administração. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

A multa referida no subitem anterior será descontada do 

pagamento devido à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

A CONTRATADA estará, ainda, sujeita às penalidades 

previstas nos arts. 90 a 97 da Lei nº 8.666/93. 

    

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO 

 



 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

   O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato, 

implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos 

contratantes, atendida a conveniência do serviço público. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

       Porém, fica entendido, que a CONTRATANTE poderá declarar 

rescindido o contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento 

judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

   Este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua assinatura vinculado a entrega total do objeto pactuado, pelo que 

poderá ser prorrogado ou antecipado o seu termo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   Em caso de término do prazo acima estipulado e, havendo 

medicamento a ser retirado pela Administração, observado o interesse público, a 

prorrogação por igual período será automática, desde que uma das partes, 

expressamente não manifeste o desinteresse pela continuidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

 

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades do local de entrega do objeto desta licitação, não 

podendo invocar, posteriormente, o desconhecimento como fato impeditivo do 

perfeito cumprimento das obrigações assumidas ou para cobrança de serviços 

extras. 

 

CLÁUSULA NONA – FORO 

 



 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

 

   Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste 

contrato, fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, não 

obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual 

expressamente renuncia. 

 

   E, por assim, estarem justos, combinados e contratados, 

declaram ambas as partes aceitar todas as disposições contidas nas cláusulas do 

presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 

   Guatapará, 12 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

SAMIR REDONDO SOUTO 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

CONTRATANTE 

 

 

 

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 

Resp. Legal: Sr. Sérgio Eduardo Guerra da Silva Junior 

RG. nº 32.435.094-6 SSP/SP e CPF nº 219.763.728-28  

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas:  

 

1 -_____________________________________RG nº________________ 

 

 

2 -_____________________________________RG nº________________ 

 
 

 

 

 

 


