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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS QUE 
CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA E CIRÚRGICA UNIÃO LTDA., 
NA FORMA ABAIXO. 
 

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.187,50 

CONTRATO nº 075/2017 

 

Pelo presente instrumento contratual, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Igarapava, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dr. Gabriel Vilela, n° 413, Centro, 

nesta Cidade e Comarca de Igarapava/SP, inscrito no CNPJ sob n. 45.324.290/0001-67, neste ato 

legalmente representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Ricardo Rodrigues 

Mattar, brasileiro, casado, RG n° 23.646.285 SSP/SP e do CPF n° 162.070.128-60, residente e 

domiciliado nesta Cidade e Comarca de Igarapava/SP, doravante denominada CONTRATANTE e, 

de outro lado a empresa Cirúrgica União Ltda., com sede na Avenida 28-A, nº 645, Vila Alemã, 

CEP: 13.506-685, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 04.063.331/0001-21, Inscrição Estadual n° 587.122.394.114, devidamente 

representada pelo Sr. Sergio Eduardo Guerra da Silva Junior, nacionalidade brasileiro, estado civil 

solteiro, portador do RG. n° 32.435.094-6 e do CPF/MF n° 219.763.728-28, residente e domiciliado 

em Rio Claro / SP doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e formalizado o que 

segue, em cumprimento a proposta apresentada no Pregão Presencial Nº 026/2017, regida pela 

Lei Federal 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/1993 e demais disposições aplicáveis, que fica 

fazendo parte integrante deste instrumento independente de translado, sendo que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição parcelada de fraldas descartáveis, a serem 

fornecidos aos munícipes que necessitam desse atendimento pelo Departamento Municipal de 

Saúde, bem como, pelo Departamento Municipal de Educação. 

 

1.2. As fraldas solicitadas pelo Departamento Municipal de Educação serão utilizados nas creches 

e escolas do município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, FORMA, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

2.1. Os produtos serão requisitados pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE, em 

formulário oficial, a ser encaminhado por fax ou mediante correspondência eletrônica (e-mail) e 

deverão ser entregues no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. 

 

2.2. No ato da solicitação, a CONTRATANTE informará o local de entrega dos produtos a 

CONTRATADA. 
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2.3. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 

CONTRATANTE, ou em quantidade inferiores ao estabelecido, a CONTRATADA deverá substituí-

los ou complementá-las em 24 horas. Neste caso, qualquer pagamento vinculado ao item 

entregue em desconformidade ou não entregue será suspenso e o prazo previsto neste 

instrumento contratual começará a fluir somente após a substituição/entrega do item não aceito 

pela CONTRATANTE.  

 

2.4. Os produtos serão entregues parceladamente e as quantidades previstas são estimadas. Em 

razão de tal condição, não será devido a CONTRATADA nenhuma indenização pela não 

requisição da totalidade dos produtos contratados.  

 

2.5. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da 

CONTRATANTE aplicando-se, neste caso, as hipóteses previstas na Lei Federal n° 8.666/93.  

 

2.6. Somente serão aceitos produtos cujas marcas encontram-se definidas na licitação e 

devidamente homologadas, sendo considerado inclusive, o prazo de validade destas para efeito 

de aceitação.  

 

2.6.1. Em havendo descontinuidade na fabricação de quaisquer dos produtos contratados, tal fato 

se constituirá motivo de rescisão imediata do contrato, relativamente ao(s) item(ens) em questão, 

sem qualquer ônus às partes, ainda que a rescisão seja total ou parcial.  

 

2.7. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados e os custos com embalagem e 

armazenamento até o local de entrega, correrão por conta da CONTRATADA, sem qualquer custo 

adicional solicitado posteriormente. 

 

2.8. Fica reservado a CONTRATANTE durante a vigência deste contrato, o direito de solicitar 

amostras para realizações de testes que comprovem a qualidade dos produtos cotados. Para 

tanto, os produtos serão submetidos às análises técnicas pertinentes e ficam desde já ciente a 

CONTRATADA de que os produtos considerados insatisfatórios em qualquer das análises serão 

automaticamente recusados. 

 

2.9. Se algum produto apresentar irregularidade, a CONTRATANTE enviará a um laboratório de 

sua escolha, uma amostra para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e 

obtenção de comprovação de que os produtos se identificam com aqueles apresentados em sua 

proposta, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da CONTRATADA.  
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2.10. Durante o período de vigência deste contrato, a CONTRATANTE poderá requerer do 

município sede da CONTRATADA, informações relacionadas ao Alvará de Funcionamento, bem 

como Atestados de Vistoria realizados pela Vigilância Sanitária local. Caso o órgão fiscalizador 

encontre irregularidades, serão adotadas providências para a rescisão contratual. 

 

2.11. O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do produto 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 produto e consequente 

aceitação pelo Setor Competente. 

 

2.11.1. A verificação de conformidade do produto entregue poderá ser feita pela CONTRATANTE 

no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após sua entrega.  

 

2.12. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos 

ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), de cada item licitado, nos termos da Lei n.° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E PAGAMENTO 

 

3.1. Pela aquisição dos produtos de higiene e limpeza, objeto do presente contrato, a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total estimada de R$ 3.187,50 (três mil 

cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), observadas as quantidades e preços unitários 

inseridos na tabela abaixo: 

 

COTA PRINCIPAL 

Item Descrição Und. Quant. 
V. 

Unit
. 

V.Total Marca 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

25 

Camisola descartável para pacientes tamanho M 
a G - tipo avental sem manga, aberto nas costas 
com tiras para amarrar na cintura e o pescoço, 
gramatura 20, cor branca. 

Und 3.750 0,85 3.187,50 HNDESC 

TOTAL GERAL (R$) 3.187,50 
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3.2. A CONTRATADA reconhece que as quantidades dos produtos previstos no objeto deste 

contrato são estimadas, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. Em razão do 

exposto, o pagamento se realizará somente em relação aos produtos efetivamente 

fornecidos, nos termos atestados pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE.  

 

3.2.1. O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias, contados da apresentação do 

documento fiscal e mediante a comprovação de entrega e recebimento do item solicitado (juntado 

o documento de requisição), devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal, atestado através de 

funcionário especialmente designado, respeitada a ordem de pagamento e respectivas normas 

fiscais e contábeis que regem a Administração Pública. 

 

3.2.2. Sendo constatadas quaisquer irregularidades na documentação apresentada para 

pagamento, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida readequação sendo, 

consequentemente, interrompido o prazo para pagamento e reiniciado somente após a devolução 

do documento efetivamente corrigido. Nesta hipótese, não será devido pela CONTRATANTE 

ressarcimento, atualização monetária, juros ou de qualquer maneira readequação dos valores 

apresentados.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO DAS DESPESAS 

 

4.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da seguinte dotação, sob o 

elemento “material de consumo”, suplementada se necessário: 

 

02 – Executivo 
02.04 – Departamento de Saúde 
02.04.01 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0150.2025.0000 – Fundo Municipal de Saúde 
10.304.0175.2288.0000 – Manutenção da Vigilância Sanitária 
02.06 – Departamento de Educação 
02.06.02 – Setor de Ensino Infantil 
12.365.0240.2014.0000 – Manutenção de Ensino Pré Escola 
02.06.03 – Setor de Creches 
12.365.0240.2290.0000 – Manutenção de Creches 
02.06.05 – Setor de Ensino Fundamental – 25% 
12.361.0213.2190.0000 – Manutenção do Ensino Regular 1ª a 8ª Série 
02.06.06 – FUNDEB 
12.361.0210.2230.0000 – Manutenção do Ensino Regular 1ª a 8ª Série – FUNDEB 
12.365.0240.2260.0000 – Manutenção do Ensino Pré Escola – FUNDEB 
12.365.0240.2270.0000 – Manutenção de Creche – FUNDEB 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

4.2. Em havendo necessidade de suplementação e ou prorrogação da dotação orçamentária, tal 

procedimento será feito por mero apostilamento.  
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CLÁUSULA QUINTA: DAS SANÇÕES 

 

5.1. Em caso de inexecução do CONTRATO, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e ou não 

cumprimento das declarações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções 

administrativas:  

 

I) advertência; 

II) multas: 

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do CONTRATO ou do item do lote, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para 

fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do CONTRATO ou do item do lote 

inadimplido, por dia de atraso no cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas no 

CONTRATO, durante o período de 30 (trinta) dias, sendo aplicado em dobro findo este prazo 

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO ou do item do lote, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para 

fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do CONTRATO ou do lote inadimplido, por 

infração a qualquer cláusula ou condição do CONTRATO, e aplicada em dobro na sua 

reincidência; 

 

III) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Igarapava, pelo prazo de 

até cinco anos, para a CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do CONTRATO, executar a CONTRATO em 

desconformidade com as determinações da CONTRATANTE; 

IV) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA no caso desta portar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 

das demais cominações legais. 

 

5.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias 

úteis contados da respectiva intimação, à exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo 

recursal é de 10 (dez) dias úteis. 
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5.3. As sanções e penalidades previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

5.4. As multas, a critério da CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente em uma ou 

mais das seguintes formas: 

 

5.4.1. Recolhidas aos cofres do Município de Igarapava, no prazo de 3 (três) dias úteis da data de 

sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será encaminhada à CONTRATADA. 

 

5.4.2. Descontadas de eventual pagamento devido à CONTRATADA; 

 

5.4.3. Inscritas na Dívida Ativa do Município para cobrança executiva; 

 

5.4.4. Cobradas judicialmente. 

 

5.5. Na aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta cláusula, será instaurado 

processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos prazos e condições 

previstos no item 5.2 acima, sendo dada a devida comunicação aos órgãos interessados, ao 

averiguado, mantendo a publicidade pelas vias oficiais.  

 

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO  

 

6.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido caso ocorram as hipóteses previstas no art. 78 

da Lei 8666/93. 

 

6.2. A rescisão do CONTRATO observará, ainda, no que tange à sua forma, o previsto no artigo 

79 da Lei 8666/93, atendido o critério de conveniência ao serviço público. 

  

6.3. As consequências decorrentes da rescisão contratual observarão, no que couber, o previsto 

no § 2º do art. 79 e art. 80 da Lei 8666/93  

 

6.4. Fica ainda entendido que a CONTRATANTE poderá declarar rescindido o CONTRATO, 

independentemente de prévia interpelação de procedimento judiciais, em caso de falência, 

concordata, instauração de processo de recuperação judicial ou dissolução da CONTRATADA, 

bem como qualquer alteração do quadro acionário da CONTRATADA sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA 
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7.1. Este CONTRATO vigerá a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) MESES, 

vinculado a entrega total dos produtos, pelo que poderá ser prorrogado ou antecipado o seu 

termo. 

 

7.2. Em caso de término do prazo acima estipulado e, havendo produto 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 e 

desde que as condições permaneçam vantajosas para a CONTRATANTE. 

 

7.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA, para fornecer os produtos do presente instrumento contratual, obrigar-se-á: 

 

8.1.1. Realizar o fornecimento dos produtos especificados na presente licitação, respeitando as 

ordens emanadas do Setor Competente da CONTRATANTE. 

 

8.1.2. Utilizar pessoal devidamente habilitado e qualificado para o transporte, manuseio e tudo o 

mais necessário ao fornecimento dos produtos, bem como fornecer os equipamentos de 

segurança necessários e equipamento de proteção individual (EPI) aos seus funcionários.  

 

8.1.3. Fornecer os produtos de acordo com as especificações de quantidade solicitadas pela 

CONTRATANTE e em atenção aos critérios de qualidade determinados pelas normas em vigor, 

respondendo pelas imperfeições constatadas. 

 

8.1.4. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, o objeto contratado com esta 

administração. 

 

8.1.5. Não usar os créditos a que tem direito por força do contrato como garantia de débitos 

alheios a relação a ser estabelecida.  

 

8.1.6. Aceitar os prazos e condições de pagamentos previstos neste CONTRATO e em seus 

anexos.   

 

8.1.7. Manter o padrão de qualidade dos produtos, na forma como os mesmos foram aprovados 

quando da fase habilitatória.  
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CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 

9.1.1 Efetuar as solicitações dos produtos por escrito à CONTRATADA. 

 

9.1.2. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstas neste CONTRATO.  

 

9.1.3. Aplicar as penalidades nos casos previstos neste CONTRATO.  

 

9.14. Proceder a vistoria dos produtos através de profissional qualificado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. 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. 

 

10.2. Havendo a alteração dos endereços indicados para a entrega, a CONTRATANTE 

comunicará à CONTRATADA com antecedência prévia de 02 (dois) dias úteis, anteriores a 

qualquer entrega programada.  

 

10.2. Em havendo divergência entre as informações contidas neste instrumento e do Edital e 

demais anexos, prevalecerão as deste último.  

 

10.3. Durante o período de vigência deste CONTRATO, a Prefeitura poderá requerer do município 

sede da licitante, informações relacionadas ao alvará de funcionamento, bem como atestados de 

vistoria realizados pela Vigilância Sanitária local. Caso o órgão fiscalizador encontre 

irregularidades, serão adotadas providências para o cancelamento do contrato. 

 

10.4. As marcas dos materiais não poderão ser substituídas no decorrer deste contrato, sem a 

solicitação prévia da CONTRATADA e autorização da ADMINISTRAÇÃO, mesmo que sejam por 

produtos de qualidades equivalentes. 

 

10.5. A gestão desse contrato fica a cargo do responsável do Departamento de Saúde. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NOVAÇÃO 

 

11.1. A eventual tolerância de uma das partes não implica em novação das obrigações assumidas 

neste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

12.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste CONTRATO, fica eleito o foro 

da comarca de Igarapava, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao 

qual expressamente renuncia. 

 

E, por assim, estarem justos, combinados e formalizados, 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-a em 05 (cinco) vias na 

presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Igarapava -SP, 10 de agosto de 2017. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 

REP. LEGAL SR. SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª: ______________________________________CPF ____________________ 
 
 
2ª:______________________________________ CPF ____________________ 
 

 


