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Ofício nº 069/2020/ADM/GRIFORT                                              URGENTE  

 

 

Ao 

Sr. João Henrique Paiva 

Secretario Adjunto de Gestão  

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá  

 

 

 

 

Assunto: Posição de pagamento Contrato n.625/2019, Processo Adm.124.868/2017, 

Concorrência/SRP 025/2018, Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Policlínicas 

e demais débitos. 

 

A empresa GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.,70.487.814/0001-88 com endereço Avenida Joaquim Pinto de Oliveira, nº 705, 

Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, Cep 78060-618, vem apresentar NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL para fins de requerer pagamento referente aos serviços prestados 

relativos ao Contrato vigente. 

 

A empresa vencedora de processo licitatório que originou Contrato 

Administrativo sob o nº 625/2019, junto a Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, 

decorrente de Concorrência Pública e que teve por objetivo a contratação de empresa de 

prestação de serviço de alta complexidade em confecção, desinfecção/higienização e 

esterilização têxtil em lavanderia hospitalar, na modalidade intra hospitalar, contemplando 

a confecção, fornecimento e reposição da referida hotelaria hospitalar, mediante cessão 

temporária de maquinários e equipamentos com seus respectivos programas de 

manutenção preventiva e corretiva para atender o Hospital Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá e demais unidades descentralizadas, contemplando ainda a devida readequação 

do respectivo espaço físico utilizado para  a prestação dos serviços, vem   solicitar o 

cumprimento das obrigações da Secretaria de Saúde de Cuiabá no pagamento dos valores 

em aberto. 
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A CONTRATADA cumpriu e cumpre, fielmente, todas as suas 

obrigações contratuais. No entanto, a CONTRATANTE VIOLOU E PERSISTE EM 

VIOLAR FRONTALMENTE O SEU DEVER DE PAGAMENTO PREVISTO NA 

CLÁUSULA 10.5 E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO 

CONTRATO.  

Em razão desse grave descumprimento da obrigação básica pela 

CONTRATANTE ao não pagar pelos servidos prestados, a empresa CONTRATADA vem 

passando por desequilíbrio econômico-financeiro, devidos há mais de 3 meses de 

serviços prestados no Hospital indo para a quarta nota em aberto assim que emitir a 

competência novembro. 

 

 Ou seja, em 12 meses de serviços entregues recebemos pouco mais que a 

metade dos valores devidos, situação está insustentável financeiramente tendo em vista que 

o contrato exige insumos, impostos e funcionários em dia para execução. 

 

Resta caracterizado, assim, que a CONTRATANTE viola o dever de 

cumprimento fiel das obrigações do contrato, previsto no art. 66 da Lei 8.666/93, 

sujeitando, inclusive, os administradores às responsabilidades previstas no art. 82 da citada 

Lei, verbis:  

 

Art. 82.  Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo 

com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação 

sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

 

É preciso considerar também que i) a Lei de Responsabilidade Fiscal, por 

força do § 3° do seu art. 57 veda que seja contratada despesa sem prévia vinculação 

orçamentária, ii) que o procedimento de contratação seguiu todos os ditames legais, 

havendo o prévio empenho e a devida fixação orçamentária; iii) que é dever da 

Administração Pública e dos administradores em garantir o pagamento em face da 

existência de previsão orçamentária e devida vinculação à prestação de serviços (art. 58 da 

Lei no. 4.320/1964) e iv) que o não pagamento, além de violar as obrigações contratuais, 

implica em violação ao princípio da legalidade (art. 5°, art. 37, caput e art. 84, IV), não 

cabendo ao gestor público escolher qual despesa deve pagar primeiro, tem-se que o não 

cumprimento das obrigações da CONTRATANTE pode configurar em ato de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 11, I e II da Lei n. 8.249/92 (Lei da Improbidade 

Administrativa). 
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Ademais, deve ser observado o art. 5° da Lei 8.666/93, relativo à 

necessidade de observar a ordem cronológica de pagamento, sob pena de configuração de 

improbidade administrativa e responsabilização civil, administrativa e criminal dos 

gestores.  

 

Outrossim, a obrigação de pagar encontra-se vencida há mais de 90 

DIAS e sem a contrapartida de pagamento pela CONTRATANTE não há como garantir as 

obrigações assumidas, a saber as notas fiscais dos serviços prestados ao Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá e policlínicas: que somam o valor total de R$ 866.339,70 (oitocentos 

e sessenta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos). 

 
NOTAS PRONTO 

SOCORRO   

NOTA FISCAL  MÊS  VALOR  

231 08/2020 R$ 302.704,42 

  Processo 065.065/2020 

232 09/2020 R$ 282.133,06 

  Processo 074.415/2020 

234 10/2020 R$ 281.501,92 

  Processo 081.305/2020  

   

  TOTAL R$ 866.339,70 

 

Há ainda que se considerar que a Secretaria do Município deve outros 

valores, referentes ao atendimento a Unidade do Hospital São Benedito quando sob. gestão 

do município, atendida pelo Contrato 10512/2014, Concorrência Pública 07/2013, 

Processo Administrativo PG 916749-9/2013, que conforme descritivo abaixo somam 

outros valores no montante de R$ 270.905,43 (Duzentos e setenta mil novecentos e cinco 

reais e quarenta e três centavos): 

 

NOTAS SÃO BENEDITO    

NOTA FISCAL  MÊS  VALOR  

Contrato  10512/2014 CP 007/2013  

PROC. ADM.PG916749-9/2013   

207 08/2019 R$ 122.132,68 

  Processo 096.201/2019  

208 09/2019 R$ 127.094,13   

  Processo 082.992/2019  

210 10/2019 R$ 134.954,04(PARCIAL) falta valor  R$ 21.678,62 

  Processo 118.950/2019  

  TOTAL 270.905,43 
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Assim o valor total da dívida do Município pelos serviços prestados 

soma o montante de R$ 1.137.245,13 (Um milhão cento trinta e sete mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e treze centavos) 

Há que se considerar que todos os esforços de cooperação têm sido feitos 

para com a gestão. 

É notável que tal contrato abrange em um único instrumento, a 

prestação de serviços especializados de esterilização, locação de enxoval, 

fornecimento de insumos e matéria-prima, resultando assim na imprescindibilidade que 

seja mantida a regularidade quanto a contraprestação do CONTRATANTE, sob pena de 

inviabilizar a própria continuidade dos serviços. 

Pelo exposto, a CONTRATADA Requer o pagamento até dia 25/11/2020 

(quarta-feira), para assim manter o atendimento sem maiores transtornos, pois não resta 

outra alternativa à empresa que a paralisação das atividades na forma da legislação, a fim 

de minimizar o consumo dos insumos de esterilização e químicos até a regularização de 

pagamento, ficando a CONTRATANTE devidamente notificada para que cumpra suas 

obrigações contratuais, nos termos acima apresentados. 

 

 

 

 

Grifort. Industria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda. 

653611-0200   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

LTDA. 


