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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 
Rua do Comércio, 1424 - Fone/Fax: 55-3739-1080 

CEP: 98.410-000  

CNPJ: 92.403.567/0001-27 

E-mail: municipiodetaquarucudosulrs@hotmail.com 

 

CONTRATO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Nº 051/2015 

Pregão Presencial nº 007/2015 

 

I - PARTES 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.025.636/0001-65, estabelecida à Rua Olavo Bilac, 

nº 86A Bairro Petrópolis, Passo Fundo - RS, neste ato representado pelo seu Administrador Jackson 

Antonio Bugança, brasileiro, solteiro, portador da RG nº 9082084915, SJS/RS, CPF nº 000.595.430-

43, residente e domiciliado na cidade de Entre Rios do Sul, RS. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada 

pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no 

Decreto Municipal nº 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº 034/2008, de 07 de abril de 

2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº 007/2015 - Processo Licitatório nº 

012/2015, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 1º de abril de 2015, que integram e 

completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 

III - OBJETO 

Fornecimento de medicamentos e materiais farmacológicos para uso e distribuição gratuita a 

população do município de Taquaruçu do Sul, no posto de pronto atendimento da cidade, conforme 

discriminado no Termo de Homologação e Adjudicação do Processo Licitatório nº 012/2015, de 07 

de abril de 2015, de acordo com as necessidades do Contratante, constante dos seguintes itens: 

1 - Item nº 01; 600,00 (seiscentas) ampolas de água destilada 20 ml, marca Isofarma; 

2 - Item nº 06; 40,00 (quarenta) frascos de álcool gel 100g cada, marca Lexuns; 

3 - Item nº 07; 15,00 (quinze) litros de álcool iodado 10% 1.000 ml, marca Rio Química; 

4 - Item nº 16; 100,00 (cem) ampolas de Buscopan 1 ml, marca Hipolabor; 

5 - Item nº 17; 200,00 (duzentas) ampolas de Buscopan composto 5 ml, marca Hipolabor; 

6 - Item nº 19; 30,00 (trinta) bisnagas de Cetoconazol 20mg/g, creme tópico 30g, marca Sobral; 

7 - Item nº 24; 50,00 (cinquenta) ampolas de cloreto de potássio 10% 10 ml, marca Isofarma; 

8 - Item nº 29; 50,00 (cinquenta) ampolas de Dramin injetável, marca Takeda; 

9 - Item nº 30; 80,00 (oitenta) pacotes de fralda descartável geriátrica, tamanho “G” com 8 unidades 

cada pacote, marca Big Life; 

10 - Item nº 31; 60,00 (sessenta) pacotes de fralda descartável geriátrica, tamanho “M” com 8 unidades 

cada pacote, marca Big Life; 

11 - Item nº 33; 15,00 (quinze) litros de Glutaraldeido 2% 1.000 ml, martca Cinord Sudeste; 

12 - Item nº 35; 150,00 (cento e cinquenta) vidros de hidróxido de alumínio 100 ml, marca Sobral; 

13 - Item nº 39; 10,00 (dez) litros de Provedine degermante 1.000 ml, marca Rio Química; 

14 - Item nº 45; 200,00 (duzentos) envelopes de soro de reidratação oral, marca Prati Donaduzzi; 
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15 - Item nº 52; 200,00 (duzentos) frascos de soro glicose 5% 500 ml, marca Basa; 

16 - Item nº 56; 2,00 (dois) litros de vaselina líquida 1.000 ml, marca Rio Química; 

 

NOTA: Os medicamentos e materiais farmacológicos deverão apresentar prazo de validade mínimo de 

12 (dozes) meses a contar da entrega. 

 

IV – CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

A vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato. 

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de até 15 (quinze) dias após a ordem de entrega 

emitida pela Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pelas dotações do orçamento vigente no 

exercício de 2015. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Projeto de Atividade: 2.026 - Manutenção Unidades de Saúde Asps. 

Elemento de Despesa: 360 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 - Material de Consumo.  

Elemento de Despesa: 361 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição 

Gratuita. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

I - A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor 

total de R$ 3.985,85 (Três mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) 

correspondendo o valor unitário de: 

R$ 114,00 (cento e quatorze reais), sendo R$ 0,19 por unidade, pelo item 01; 

R$ 152,36 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 3,809 por unidade, pelo 

item 06; 

R$ 165,65 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 11,043 por unidade, 

pelo item 07; 

R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), sendo R$ 1,76 por unidade, pelo item 16; 

R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 2,772 por unidade, 

pelo item 17; 

R$ 42,00 (quarenta e dois reais), sendo R$ 1,40 por unidade, pelo item 19; 

R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos), sendo R$ 0,226 por unidade, pelo item 24; 

R$ 150,70 (cento e cinquenta reais e setenta centavos), sendo R$ 3,014 por unidade, pelo item 29; 

R$ 756,24 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 9,453 por unidade, 

pelo item 30; 

R$ 567,18 (quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), sendo R$ 9,453 por unidade, pelo 

item 31; 

R$ 139,74 (cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 9,316 por unidade, pelo 

item 33; 

R$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo R$ 1,764 por unidade, pelo 

item 35; 
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R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 19,44 por unidade, pelo 

item 39; 

R$ 95,20 (noventa e cinco reais e vinte centavos), sendo R$ 0,476 por unidade, pelo item 45; 

R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 2,772 por unidade, 

pelo item 52; 

R$ 47,68 (quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 23,839 por unidade, pelo item 

56; 

II - O pagamento será efetuado á vista, mediante a entrega da totalidade do objeto licitado e 

apresentação de nota fiscal eletrônica. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

I - O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste, dentro do prazo de vigência do 

contrato. 

II - No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste do valor do 

contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira deste 

contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega do 

objeto deste contrato. 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos. 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alteração 

contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

Todos os medicamentos entregues deverão estar adequados aos padrões e normas da ANVISA. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelos objetos já 

fornecidos, não lhe sendo devidos outro valor, a título de indenização ou qualquer outro título, no 

presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos legais, 

sofrerá as seguintes penalidades. 
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I - Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, salvo 

justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do 

Secretario Municipal de Saúde, Sr. Jair Antonio Zancan, CPF nº 000.809.720-80, como gestor do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento contratual e que não 

possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em quatro vias de igual teor e forma e rubricadas em todas as suas folhas, para todos os 

fins de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

 

 

Taquaruçu do Sul, 13 de abril de 2015. 

 

 

 

 

...........................................................                               ................................................................ 

VANDERLEI ZANATTA                          DALBEX COMERCIO DE MED. EIRELI – ME 

Prefeito Municipal                                                             Jackson Antonio Bugança              

CONTRATANTE                                                     Administrador – CONTRATADA 

 

 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

Gestor do Contrato 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

A ..................................................                    B  .................................................................... 

Nome:         Nome: 

CPF:         CPF: 
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