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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 

Contrato de fornecimento de mercadorias nº 806/2020, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa MEDICAMENTOS DE AZ LTDA. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor  CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, MEDICAMENTOS 
DE AZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.676.256/0001-98, 
estabelecida na Rua OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132, CEP: 85601030 - centro, na cidade de 
Francisco Beltrão/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 
8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em 
decorrência da licitação realizada através do processo de Pregão nº 152/2019, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é o fornecimento de produtos médico hospitalares, para suprimento das 
unidades municipais de saúde do Município de Francisco Beltrão, de acordo com as especificações abaixo: 
 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
Preço total R$ 

4 68764 Água destilada, aspecto físico: estéril e 
apirogênica. Unidade: Galão 5,00 L.  

CICLOFARMA GL 310,00 6,45 1.999,50 

6 68771 Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 18 G x 1 
1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 
conexão: conector luer lock ou slip em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem 
individual. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 3.320,00 6,94 23.040,80 

7 68767 Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 24 G x 
3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 
conexão: conector luer lock em plástico, 
tipo fixação: protetor plástico, característica 
adicional: com sistema segurança segundo 
NR 32, tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 420,00 6,28 2.637,60 

36 68804 Cabo bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 3,  características adicionais: 
longo. Unidade: Unidade.  

ABC UN 100,00 6,88 688,00 

75 68828 Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 
24 G, comprimento: cerca 20 mm, 
conector: conector padrão, componente 1: 
câmara refluxo com filtro, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter 
intravascular periférico sobre agulha nº 
24G, descartável, estéril, cânula de Teflon 
ou Poliuretano, transparente, flexível, 
radiopaco, atóxico e apirogênico, com 
câmara de refluxo transparente, agulha 
atraumática com bisel trifacetado e 
siliconizado, conector luer e protetor de 
encaixe, esterilizado em Óxido de Etileno.   

DESCARPACK UN 36.000,00 0,58 20.880,00 

136 68878 Espéculo, material: polietileno, tipo: 
vaginal, tamanho: médio, características 

CRAL UN 979,00 0,71 695,09 
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adicionais: estéril, descartável, sem 
lubrificação. Unidade: Unidade.  

138 68881 Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios:  
olivas anatômicas borracha, haste: haste 
alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: 
auscultador aço inox, tamanho: pediátrico. 
Unidade: Unidade. Obs: Estetoscópio 
pediátrico com auscultador duplo de alta 
sensibilidade, capacitação precisa de 
mínimos ruídos, olivas em borracha 
antialérgica macias, perfeita vedação 
contra sons do ambiente, armação 
metálica leve, resistente com ajuste 
automático de moda de aço, tubo em Y em 
aço inoxidável moldado sem solda, 
acondicionado em embalagem individual, 
verificado e aprovado pelo INMETRO.  

LAMEDID UN 30,00 12,60 378,00 

147 68890 Fio de sutura, material: Nylon 
monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 
círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 
cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. Obs: Tamanho da agulha 
desenhado em tamanho real e símbolo do 
tipo de agulha impresso no envelope 
interno, embalagem interna de alumínio e 
externa em papel grau cirúrgico e filme 
plástico (de acordo com a RDC 185/01 – 
ANVISA). Caixa com 24 unidades.  

PROCARE CX 164,00 24,20 3.968,80 

148 68891 Fio de sutura, material: Nylon 
monofilamento, tipo fio: 3-0, cor:  preto, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 
círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 
cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. 
 
Obs: Tamanho da agulha desenhado em 
tamanho real e símbolo do tipo de agulha 
impresso no envelope interno, embalagem 
interna de alumínio e externa em papel 
grau cirúrgico e filme plástico (de acordo 
com a RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 
24 unidades.  

PROCARE CX 310,00 24,40 7.564,00 

150 68893 Fio de sutura, material: Nylon 
monofilamento, tipo fio: 5-0, cor:  preto, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 
círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 
cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. 
 
Obs: Tamanho da agulha desenhado em 
tamanho real e símbolo do tipo de agulha 
impresso no envelope interno, embalagem 
interna de alumínio e externa em papel 
grau cirúrgico e filme plástico (de acordo 
com a RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 
24 unidades.  

PROCARE CX 82,00 24,35 1.996,70 

154 68901 Fita adesiva, material: crepe, tipo: 
monoface, largura:  19 mm, comprimento: 
50 m, cor: bege, aplicação: multiuso. 
Unidade: Unidade. Fita adesiva hospitalar, 
confeccionada com dorso de papel 
crepado, cor bege, medindo 19mm de 
largura x 30m de comprimento.  

MASTERFIX UN 13.273,00 2,34 31.058,82 

157 68895 Fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada, MASTERFIX UN 1.570,00 2,24 3.516,80 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 3 

 

largura:19 mm, comprimento: 50 mm, 
aplicação:multiuso. Unidade: Unidade. 
Obs: Fita adesiva autoclave 19mmx30m, 
para esterilização à vapor, aderência à 
variedade de pacotes, incluindo tecidos de 
algodão e papel, coloração bege sem 
listras antes da utilização passando a bege 
com listras negras bem identificáveis após 
a autoclavagem, papel crepe à base de 
fibra de celulose, tinta termoreativa.   

172 68781 Frasco - tipo almotolia, material: em 
polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 
longo, estreito, com protetor, tipo tampa: 
tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 
250 ml. Unidade: Unidade.  

JPROLAB UN 150,00 2,10 315,00 

187 68924 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 11, tipo: descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 18,00 21,00 378,00 

188 68925 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 12, tipo: descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 42,00 21,00 882,00 

189 68926 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 15, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 36,00 21,00 756,00 

190 68927 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 21, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 28,00 21,00 588,00 

191 68928 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 23, tipo: descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

LABOR 
IMPORT 

CX 58,00 21,00 1.218,00 

197 68946 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 6, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 
c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: 
descartável, formato: anatômico, 
embalagem: conforme norma ABNT c, 
abertura asséptica. Unidade: Par.  

LEMGRUBER PAR 950,00 0,87 826,50 

198 68947 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 6,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 
c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: 
descartável, formato: anatômico, aplicação: 
antiderrapante, embalagem: conforme 
norma ABNT c, abertura asséptica. 
Unidade: Par.  

LEMGRUBER PAR 3.692,00 0,87 3.212,04 

199 68948 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 
c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: 
descartável, formato: anatômico, aplicação: 
antiderrapante, embalagem: conforme 
norma ABNT c, abertura asséptica. 
Unidade: Par.  

LEMGRUBER PAR 5.990,00 0,85 5.091,50 

200 68949 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7,50, esterilidade:  estéril, 

LEMGRUBER PAR 4.643,00 0,89 4.132,27 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 4 

 

características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 
c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: 
descartável, formato: anatômico, aplicação: 
antiderrapante, embalagem: conforme 
norma ABNT c, abertura asséptica. 
Unidade: Par.  

202 68951 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 8,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 
c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: 
descartável, formato: anatômico, 
embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LEMGRUBER PAR 700,00 0,85 595,00 

246 69018 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), 
tipo: 10 volumes. Unidade:  Frasco 
1000,00 ml. Obs: Solução de Peróxido de 
Oxigênio (Água Oxigenada) 3%, 10 
volumes. Antisséptico tópico, uso externo, 
adulto e pediátrico. Embalagem de 1 litro.  

FARMAX FR 58,00 3,60 208,80 

304 69037 Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: silicone, calibre:  10 french, vias: 
2 vias, conector: conectores padrão, 
volume: c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Sonda de borracha 
(látex natural), tipo Folley, nº 10 com duas 
vias.  

MEDIX UN 130,00 2,53 328,90 

308 69041 Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: silicone, calibre:  16 french, vias: 
3 vias, conector: conectores padrão, 
volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Sonda de 
borracha (látex natural), tipo Folley, nº 16 
com três vias.  

MEDIX UN 20,00 3,50 70,00 

316 69084 Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre:  16 french, conector: 
conector padrão c, tampa, comprimento: 
cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 
cilíndrica fechada, componentes: c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

MARKMED UN 30,00 0,47 14,10 

332 69109 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: 
estéril, uso único. Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 18,00 3,50 63,00 

333 69110 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: 
estéril, uso único. Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 17,00 3,50 59,50 

335 69112 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática, componente 1: 

MEDIX UN 32,00 3,50 112,00 
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balão alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: 
estéril, uso único. Unidade: Unidade.   

336 69113 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: 
estéril, uso único. Unidade: Unidade.   

MEDIX UN 1,00 3,50 3,50 

337 69114 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: 
estéril, uso único. Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 165,00 3,50 577,50 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao 
presente Contrato, assim como ao Pregão nº 152/2019.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 117.855,72 (cento e dezessete mil, oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente contrato não prevê atualização de valores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da DETENTORA DA ATA 
indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o Pregão nº 
152/2019 e consequente contrato, são oriundos de Recursos vinculados a E.C. 29/00, Bloco de custeio das 
ações e serviços públicos de saúde. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,   
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento das mercadorias. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
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PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

4520 08.006.10.301.1001.2058 494 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

5470 08.006.10.303.1001.2069 0 3.3.90.32.03.00 Do Exercício 

4380 08.006.10.301.1001.2057 0 3.3.90.30.22.00 Do Exercício 

4380 08.006.10.301.1001.2057 0 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

5160 08.006.10.302.1001.2064 494 3.3.90.30.22.00 Do Exercício 

4520 08.006.10.301.1001.2058 494 3.3.90.30.22.00 Do Exercício 

4730 08.006.10.301.1001.2059 494 3.3.90.30.22.00 Do Exercício 

4500 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

4500 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.30.22.00 Do Exercício 

4730 08.006.10.301.1001.2059 494 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

5160 08.006.10.302.1001.2064 494 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da Contratada e da quitação da divida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
Os produtos objeto deste termo contratual, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com 
as especificações de cada item do ANEXO I do edital e da cláusula primeira acima, parceladamente, 
conforme as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, na sede da Central de Abastecimento 
Farmacêutico – CAF localizada na Rua Papa Pio XII, n° 696 bairro Guanabara e na sede da Unidade de 
Pronto Atendimento 24 horas - UPA, na Rodovia Olivio Zanella, nº 818, bairro Luther King, no Município de 
Francisco Beltrão. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de 
Administração, no prazo máximo de 07 (dez) dias úteis, contados do momento do envio da nota de 
empenho e confirmação por e-mail ou contato telefônico. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período 
de 60 (sessenta) dias, a partir da data de assinatura deste termo contratual, ou seja: até 20 de dezembro de 
2020. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1. Prazo de validade: de no mínimo 02 (dois) terços do prazo de validade total. 
2.  
2. Prazo de garantia: de no mínimo 02 (dois) anos, para os itens duráveis. 
3.  
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3. Os materiais entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas 
ANVISA e Ministério da Saúde em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas quantidades e 
especificações conforme descrição desta Ata, as especificações, bem como, qualidade na apresentação e 
acabamento dos materiais. 
 
4. A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos 
apresentados na proposta. 
4.  
5. A Contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que 
o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 5 (cinco) dias úteis. 
5.  
6. A Contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 
objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa 
execução das obrigações assumidas. 
6.  
7. A Contratada deverá 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 SEXTA – DA MULTA 
 
1.  A recusa da Contratada em retirar e devolver devidamente assinado o termo contratual, importará na 
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens 
que forem objeto do contrato. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para 
retirada e devolução devidamente assinado.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento do contrato, sem prejuízo da 
devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em regulamento. 
 
3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e 
quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no item 9.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada 
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao 
cancelamento do Contrato. 
 
4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos 
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do 
contraditório. 
 
5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses; 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
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CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Pregão nº 152/2019 e na proposta apresentada pela  CONTRATADA, são 
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
Caberá a Sra. SIRLEI FATIMA FOLLADOR portadora do R.G. nº 000525255 e inscrita no CPF/MF sob nº 
465.988.800-25, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: garantir o cumprimento das 
atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização e reportar-se ao fiscal de contrato 
quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da 
entrega, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, os Servidores 
Eleandro Tiecher e Mariane Gumy, da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, 
se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, 
Senhor MANOEL BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 22 de outubro de 2020. 
               
 

CLEBER FONTANA 
                  CPF Nº 020.762.969-21 

 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  SIRLEI FATIMA FOLLADOR 

  CPF Nº 465.988.800-25 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MANOEL BREZOLIN 
 


