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SECRETARIA DE 
ETE DO PREFEITO 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de medicamentos manipulados 
para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Olho 
d' Água das Flores/AL. 

O MUNICÍPIO DE OLHO D' ÁGUA DAS FLORES/AL, com sede à Praça Padre José de Souz.a 
Leite, nº60, Centro, Olho d' Água das Flores/ AL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas 
do Ministério da Fll7.ellda sob nº 12.251.468/0001-38, representada neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ 
LUIZ V ASCONCELLOS DOS ANJOS, brasileiro, Carteira de Identidade nº 02708158300 
SSP/AL e CPF/MF nº 043.245.394-64, conforme delegação de competência que lhe foi atribuída 
pela Ata de Posse e diplomação em O 1 de janeiro de 2021 publicada em Mural da Câmara Municipal 
de Olho D' Água das Flores/AL, em 01/01/2021, doravante denominado CONTRATANTE e a 
empresa DOUTOR MAGISTRAL FORMULAS MANIPULADAS LTDA, pessoajurldica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.702.216/0001-31, com sede na Praça Manoel 
Rodrigues da Rocha, nº 25, Sala 05 e 06, Centro, Santana do Ipanema, CEP: 57.500-000, 
representada por seu Representante legal o Sr. JOSÉ ARRAIS ONOFRE a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRA TO, nos termos da Lei nº 14 .133 
de 01 de abril de 2021 e suas alterações, legislação pertinente e pelas clausulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

Qáusula Primeira - Do obieto; 
( 1.1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos manipulados para 

1:( ' atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Olho d' Água das Flores/AL. 

ITEM DESCRIÇÃO DE EXAMES UNIDADE QTD VALOR ·· VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

2 ALPRAZOLAM 2,5mg Cápsulas 720 RS0,91 RS662,00 
7 RELORA250mg Cáosulas 720 RS3,78 RS2.666,00 
8 HIDROXICWROQUINA 300mg Cápsulas 1440 RS 1,75 RS2.525,00 

SILDENAFILA 20mg/mL Frasco 135 12 RS67,25 RS807,00 17 mi 
PAPAINA RS39,60 RS792,00 
CONCENTRAÇÃO/CO~SIÇÃO: 
10%. FORMA FARMACEUTICA: Tubo 100 g 20 21 GEL. FORMULAÇÃO 
ESPECIALMENTE MANIPULADA d nmo CONTENDO 100 G. 
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PAPAINA RS32,60 RS652,00 
CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 

22 6%. FORMA FARMACÊlITICA Tubo 100g 20 
GEL. FORMULAÇÃO 
ESPECIALMENTE MANIPULADA 
nmo CONTENDO 100 G. 
PAPAINA RS35,00 RS702,00 
CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 

23 4%. FORMA FARMACÊUTICA: Tubo 100g 20 
GEL. FORMULAÇÃO 
ESPECIALMENTE MANIPULADA 
nmo CONrENDO 100 G. 
PAPAINA RS34,00 RS672,00 
CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 

24 2%. FORMA FARMACÊlITICA: Tubo 100 g 20 GEL. FORMULAÇÃO 
ESPECIALMENTE MANIPULADA 
nmo CONTENDO 100 G. 

25 ÁCIDO 1RICWROACÉTICO 90'/4 Frasco 30 10 RS57,00 RS569,00 
mi 

27 ÁCIDO ACETICO 5% Frasco 30 10 RS22,00 R$213,00 
mi 

Oáusula Segunda - Dos Documentos que integram o contrato. 

2.1. Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do presente 

contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 

A) Termo de Referência 

B) Proposta Comercial da Contratada 

' Ç Oáusula Terceira - Da Eucução do Serviço 

3.1. A execução deverá ser realizada em confonnidade com a proposta comercial e tenno de 

referência, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e ordem de fornecimento. 

Cláusula Quarta - Do Valor 

4.1. o valor total geral do presente contrato é de R$ 10.317,80 (dez mil trezentos e dezessete reais 

e oitenta centavos). 

Qáusula Quinta - Das condições de pagamento: 
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5.1. O pagamento se fará no prazo de até 30 (trinta) 
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.,.,,,.,,..--~ recebimento do objeto ou 

execução do serviço mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do responsável pela 
fiscaliz.ação do contrato na Secretaria Municipal de Saúde. 

5.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se 
adimplente com a Fazenda Estadual. 

5.3. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente a Certidão Negativa de 
Débito do INSS, FGTS, CND - Municipal, certidão Trabalhista e CND Federal. 

5.4. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da 
obrigação. 

l 5.5. Havendo erro na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA. 

5.5.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à 

CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

5.5.2. Na hipótese prevista no item anterior, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação e/ou a representação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a CONTRATANTE. 

5.6. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 5.3, ou seja, verificada, a 
qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será suspenso. 

Qáusula Seita - Da Dotação Orçamentária. 

6.1. O investimento para a prestação de serviço do objeto desta contratação correrá pela seguinte 
dotação: 

Orgio: 02-Prefeitura 

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Saúde 

Açio: 10.303.0003.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

Açio: 10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.0000 - Material de Consumo 

Cláusula Sétima - Das Obrigações da Contratada: 
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7.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificaç 

periodo de vigência deste contrato. 
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7.2. Fornecer a CONTRATAN1E a Nota Fiscal dos serviços executados. nos prazos e termos 
descritos na proposta comercial da empresa. 

7.3. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 

execução deste contrato. independentemente de outras cominações contratuais ou leais a que estiver 
sujeita. 

Cláusula Oitava Das Obrigações do Contratante: 

8.1. Efetuar os pagamentos devidos à CON1RA T ADA no prazo estabelecido. 

8.2. Fiscaliz.ar o contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis 
ou necessárias ao seu melhor e fiel cumprimento. 

Cláusula Nona - Da Fisçalàação do Contrato 

9.1. O responsável pela celebração do contrato e pela respectiva autorização do pagamento das notas 

fiscais/faturas dos contratos celebrados, conforme artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 será nomeado 

através de Portaria especifica acostada aos autos deste processo administrativo. 

Cláusula Décima - Das Sanções Administrativas: 

'\._ ) 10.1. A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido no Título 

IV Das Irregularidades, Capítulo I. Das Infrações e Sanções Administrativas da Lei nº 14.133/2021 . 

10.1.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar o objeto contratado, sem motivo justificado. 

ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou 

cumulativamente, como aduz os incisos do artigo 156 da Lei 14.133/2021 : 

1- Advertência por escrito; 

II- Multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor global da contratação; 

III- Impedimento de licitar e contratar 

IV- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 



l0.2. A CONTRATADA que deixar de executar, no todo .~..--.<.;vu-:::r umentação exigida para 
0 certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar da execução de seu objeto, não 
mantiver proposta, falhar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 ( cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

l0.3. Fica estipulado o percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor 

global contratado a título de mora, por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto 

neste instrumento contratual, independentemente da notificação. 

l0.3.l. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justi.ficativa por escrito até o vencimento do prazo da prestação do serviço, ficando a critério da 

CONTRATANTE a sua aceitação. 

l0.3.2. Vencidos os prazos, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a 
data limite. 

10.3.2.1. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o 
subitem 10.1.1. 

10.4. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e aplicará multa 

de 100/o (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

10.4.1. Em caso de inexecução parcial da obrigação será aplicada o percentual de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

10.S. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE pela 

CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em 

favor da CONTRATANTE. 

10.6. Se a CONTRATADA inadimplente não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma 

estabelecida no item anterior. 

10. 7. A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que o CONTRA T AN1E 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas nos Artigos 155 e 156 da Lei 14.133/20 . 
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10.8. A aplir_.,,.;; d . -v<&o e qwusquer das sanções relaciona t~ precedida de Processo 
Adni" · · '----1111strªt1vo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa ntraditório. 

OáusuJa »ec· • p . . . _ 1ma nme1ra Da Rescuao: 

11.1. A execu,.a-o d , . YG o contrato reger-se-á pelo Capitulo VI, Da Execução dos Contratos da Ler nº 14. 
133/2021. 

l l.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências 

contratuais previstas em Lei, confonne o disposto nos Artigos 137 e 138 da Lei Federal nº 
14· 13312021, reconhecendo desde já a CONTRATADA os direitos da Administração previstos na 
referida Lei. 

(_ O áusula Décima-Segunda Da Cobrança Judicial. 

12•1• As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de 

execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, 

mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

Oáusula Décima-Terceira Do Prazo de Vigência. 

13.1. A vigência do presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo pnw> de 

12 meses. 

Oáusula Décima-Quarta - Da vinculação a licitação. 

14.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do pedido para Dispensa de Licitação, ao 

, qual vincula- se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte 

integrante desta avença como se transcrito fosse, e respectivos anexos do processo administrativo 

nº 0105017/2022 - A VFG. 

Cláusula Décima-Quinta Das disposições ímais: 

15.1. A CONTRATADA e a CON1RATANTE respondem integralmente, sem qualquer ordem de 

preferência, pela perfeita execução das cláusulas ajustadas, até o fiel cumprimento do presente 

contrato. 

15.2. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos 

e condições deste Contrato ou no exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá 

- ou renun' eia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
renovaçao 
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. 'í º !f 15.3. As disposições complementares que não criare iàfterãli:'iíff 1tos ou obrigações das partes 

serão fonnalizadas através de acordos epistolares, assinados por seus representantes credenciados. 

15•4• A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou SUpressões que se fizerem necessárias no objeto deste contrato, até o limite estabelecido na Lei 

n.º l4.133/'2021 e suas alterações. 

15.S. O preço acordado neste contrato poderá sofrer alterações, se comprovado desequilíbrio 

econômico financeiro, ensejando assim, em realinhamento de preço, restabelecendo o equilíbrio 

contratual. 

15-6- A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a vigência contratual, em compatibilidade 

pelas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
\...· . 

~- mstrumento convocatório que deu origem a esta contratação. 

Oáusula Décima-Sexta Dos direitos da administração. 

16.1. São reconhecidos desde já pela CONTRATADA os direitos da Administração previsto na Lei 

nº 14.133/2021. 

Oáusula Décima-Sétima - Das Publicações. 

17.1. As Publicações do termo de ratificação de dispensa de licitação bem como do extrato deste 

contrato serão feitas em sítio oficial como determina o parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 

14. 133/2021. 

Cláusula Décima-Oitava - Do Foro. 

18.1 O foro para dirimir qualquer dúvida que, direta ou indiretamente, seja oriunda do presente 

instrumento contratual é o da comarca de Olho d' Água das Flores, Estado de Alagoas, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser. 

E, por estarem às partes de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 

igual valor, teor e fonna, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, 

fazendo tudo por bom, finne e valioso, por si e por seus sucessores, a qualquer título, e respondendo 

pela veracidade e legalidade dos atos aqui praticados, a qualquer tempo e em qualquer lugar. 
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Olho d' Agua du Flores/Alagou, em 'Yim•izoi• 
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MUNICÍPIO DE 

DOUTORMAG 

'ÁGUA DAS FLORES/AL 
TANTE 

CONTRATADA 

•· • 

. 22.702.216/0001-3U 
-'ftíil\MrlMMMM1HíélllllliN!bilbc ltda-ME 

Pç. Manoel Rodrigues da Rocha, Nº 25 
Centro - CEP: 57.500-000 

1_ Santana do Ipanema - AL .J 
Testemunhas: 

l~~fÍ,_,~ 
CPFnº: 

II-

CPFnº: 


