
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA LARISMED IND. E 
COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA ME.  
 

CONTRATO Nº 126/2016  –  PREGÃO 21/2016  –  PROC 25/2016  –  HOMOL:   18/03/2015 
   

O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 
Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, 
portador do RG nº. 17.234.992, de outro lado a empresa LARISMED IND. E COM. DE MAT. 
MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ nº. 03.860.740/0001-96, estabelecida aruá Arapaçu 
do Bico Reto, 62, Pq. Oficinas, CEP 86.709-227, na cidade de Arapongas, PR,  representada 
pelo Senhor RAFAEL APARECIDO RIBEIRO,  RG. nº. 8.905.862-7, pactuam o presente Contrato, 
cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do 
Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 21/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Aquisição fracionada de Fraldas descartáveis Geriátricas 
e infantis para o ano de 2016, podendo ser prorrogado em acordo com o edital, conforme 
especificações e marca abaixo: 

It Qtde Unid. DESCRIÇÃO Marca  Vlr.uni Total empresa 

3 1800 Pct Fralda Descartável Adulto, tamanho GG 
acima de 90 kg, unissex, pacote com 7 
unidades. 

confort 10,38 18.684,00 Larismed  

TOTAL GERAL    18.684,00  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 18.684,00 ( dezoito mil seiscentos e 
oitenta e quatro reais ) 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
 
106 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
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Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
Fonte de recursos – 01 – Tesouro 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinc 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinc 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Divisão 
de Saúde e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da requisição, no 
Centro de Saúde do município, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, 140 – centro, devendo 
corresponder às marcas e qualidades ofertadas nas propostas, sob pena de rescisão do 
presente contrato e aplicação das penalidades consequentes; as quantidades são estimadas 
podendo a administração não vir a adquirir os produtos na sua totalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções 
dos preços serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de 
custos do produto com seus devidos comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões 

ou fusões; 
b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

c) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
d) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
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Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 18 de março de 2016.  
 
 

 
Contratante:  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 

Contratado: 
LARISMED IND. E COM. MAT. MED. E HOSP. LTDA ME 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª._______________________________       2ª._______________________________ 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA BeV SAUDE COM. 
PRODS. HOSP. E ODONT. LTDA ME.  
 

CONTRATO Nº  127/2016  –  PREGÃO 21/2016  –  PROC 25/2016  –  HOMOL: 18/03/2015 
   

O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 
Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, 
portador do RG nº. 17.234.992, de outro lado a empresa BeV SAUDE COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA ME.  CNPJ nº. 18.846.221/0001-40, 
estabelecida a Avenida Brasil, 232, Raio do Sol, Alvares Machado, SP., representada pelo 
Senhor Pedro Viana Moreira Junior,  RG. nº. 41.953.106-3, pactuam o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo 
Licitatório – Pregão Presencial n° 21/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Aquisição fracionada de Fraldas descartáveis Geriátricas 
e infantis para o ano de 2016, podendo ser prorrogado em acordo com o edital, conforme 
especificações e marca abaixo: 

It Qtde Unid. DESCRIÇÃO Marca  Vlr.uni Total empresa 

5 3600 Unid Fralda descartável infantil, tamanho G - 
Pacote c/6 a 10 un-  

enxutita 0,63 2.268,00 Bev  

TOTAL GERAL    2.268,00  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 2.268,00 ( dois mil duzentos e sessenta 
e oito reais ) 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
 
106 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
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Fonte de recursos – 01 – Tesouro 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinc 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinc 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Divisão 
de Saúde e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da requisição, no 
Centro de Saúde do município, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, 140 – centro, devendo 
corresponder às marcas e qualidades ofertadas nas propostas, sob pena de rescisão do 
presente contrato e aplicação das penalidades consequentes; as quantidades são estimadas 
podendo a administração não vir a adquirir os produtos na sua totalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
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O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções 
dos preços serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de 
custos do produto com seus devidos comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
e) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões 

ou fusões; 
f) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

g) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
h) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 18 de março de 2016.  
 
 

 
Contratante:  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 

Contratado: 
BeV Com. Prods. Hosp. E Odont. Ltda ME 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª._______________________________       2ª._______________________________ 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA COMERCIAL 
CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP.  
 

CONTRATO Nº 128/2016  –  PREGÃO 21/2016  –  PROC 25/2016  –  HOMOL: 18/03/2015 
   

O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 
Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, 
portador do RG nº. 17.234.992, de outro lado a empresa COMERCIAL CIRURGICA 
UNIVERSITÁRIA LTDA EPP,   CNPJ nº. 69.344.950/0001-30, estabelecida a Av. da Saudade, 
1401, Cidade Universitária, na Cidade de Presidente Prudente, SP, CEP 19050-310, 
representada pelo Senhor Gilson Jose Peruchi,   RG. nº. 15.566.668, pactuam o presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos 
do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 21/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Aquisição fracionada de Fraldas descartáveis Geriátricas 
e infantis para o ano de 2016, podendo ser prorrogado em acordo com o edital, conforme 
especificações e marca abaixo: 

It Qtde Unid. DESCRIÇÃO Marca  Vlr.uni Total empresa 

4 500 Pct Fralda Descartável Adulto, tamanho P- 
20 a 40 kg, unissex, pacote com  11 a 12 
unidades. 

Biofral  13,60 6.800,00 Universitá
ria 

TOTAL GERAL 6.800,00  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 6.800,00 ( seis mil e oitocentos reais  ) 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
 
106 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
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Fonte de recursos – 01 – Tesouro 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinc 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinc 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Divisão 
de Saúde e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da requisição, no 
Centro de Saúde do município, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, 140 – centro, devendo 
corresponder às marcas e qualidades ofertadas nas propostas, sob pena de rescisão do 
presente contrato e aplicação das penalidades consequentes; as quantidades são estimadas 
podendo a administração não vir a adquirir os produtos na sua totalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
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O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções 
dos preços serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de 
custos do produto com seus devidos comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
i) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões 

ou fusões; 
j) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

k) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
l) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 18 de março de 2016.  
 
 

 
Contratante:  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 
 

Contratado: 
Cial Cirurgica Universitáia L. EPP 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª._______________________________       2ª._______________________________ 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA A.C.CORTEZ ME.   
 

CONTRATO Nº 129/2016  –  PREGÃO 21/2016  –  PROC 25/2016  –  HOMOL: 18/03/2015 
   

O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 
Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, 
portador do RG nº. 17.234.992, de outro lado a empresa A.C. CORTEZ ME,   CNPJ nº. 
12.303.386/0001-90, estabelecida a Rua Francisco de Cesare, 120, Centro, na cidade de 
Presidente Bernardes, SP, CEP 19300-000, representada pelo Senhor Antonio Claudemir 
Cortez, RG 8.515.358-8, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão 
de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 
21/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Aquisição fracionada de Fraldas descartáveis Geriátricas 
e infantis para o ano de 2016, podendo ser prorrogado em acordo com o edital, conforme 
especificações e marca abaixo: 

It Qtde Unid. DESCRIÇÃO Marca  Vlr.uni Total empresa 

6 1000
0 

Unid Fralda descartável infantil, tamanho 
EXTRA G – Pacote c/ 6 a 10 un  

Peg baby 0,70 7.000,00 Cortez 

7 6000 Unid Fralda descartável infantil (juvenil) de 
20 a 33 kls, pcte de 11 a 14 unidades. 

bigfral 1,78 10.680,00 Cortez  

TOTAL GERAL 17.680,00  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 17.680,00 ( dezessete mil seiscentos e 
oitenta reais ) 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
 
106 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
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Cat. Econômica – 339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
Fonte de recursos – 01 – Tesouro 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinc 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinc 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Divisão 
de Saúde e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da requisição, no 
Centro de Saúde do município, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, 140 – centro, devendo 
corresponder às marcas e qualidades ofertadas nas propostas, sob pena de rescisão do 
presente contrato e aplicação das penalidades consequentes; as quantidades são estimadas 
podendo a administração não vir a adquirir os produtos na sua totalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções 
dos preços serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de 
custos do produto com seus devidos comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
m) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões 

ou fusões; 
n) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

o) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
p) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
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Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 18 de março de 2016.  
 
 

 
Contratante:  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 
 

Contratado: 
A.C. Cortez ME 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª._______________________________       2ª._______________________________ 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA DENTMED MATER. 
MED. E ODONT. LTDA EPP.    
 

CONTRATO Nº 130/2016  –  PREGÃO 21/2016  –  PROC 25/2016  –  HOMOL: 18/03/2015 
   

O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 
Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor HORACIO CESAR 
FERNANDEZ, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, 
portador do RG nº. 17.234.992, de outro lado a empresa DENTMED MATERIAIS MEDICOS E 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP   CNPJ nº. 03.526176/0001-70, estabelecida a sAv. Rio Branco, 
845, CEP 17800-000, representada pelo Senhor Aloisio Soares Junior, RG 44.870.217-4, 
pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de 
despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 21/2016 – que é regida 
pela Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Aquisição fracionada de Fraldas descartáveis Geriátricas 
e infantis para o ano de 2016, podendo ser prorrogado em acordo com o edital, conforme 
especificações e marca abaixo: 

It Qtde Unid. DESCRIÇÃO Marca  Vlr.uni Total empresa 

1 1000 Pct Fralda Descartável Adulto, tamanho M 
de 40 a 70 kg,  pct  com 10 unidades. 

Protfral 11,39 11.390,00 Dentmed  

2 2208 Pct Fralda Descartável Adulto, tamanho G 
de 70 a 90 kg; pacote com 8 unidades. 

protfral 11,20 24.729,60 Dentmed  

TOTAL GERAL 36.119,60  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 36.119,60 ( trinta e nove mil cento e 
dezenove reais e sessenta centavos ) 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
 
106 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
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Cat. Econômica – 339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
Fonte de recursos – 01 – Tesouro 
 
1750 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinc 
 
1775 – Crédito Orçamentário 
Orgão – 02 – Poder executivo 
Unidade Orçamentária – 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
02.07.00 
Funcional – 103010021 – saúde 
Projeto – atividade- 2021000 – Manutenção dos serviços da saúde 
Cat. Econômica – 339032000000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 
Fonte de recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinc 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Divisão 
de Saúde e deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da requisição, no 
Centro de Saúde do município, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, 140 – centro, devendo 
corresponder às marcas e qualidades ofertadas nas propostas, sob pena de rescisão do 
presente contrato e aplicação das penalidades consequentes; as quantidades são estimadas 
podendo a administração não vir a adquirir os produtos na sua totalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções 
dos preços serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de 
custos do produto com seus devidos comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
q) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões 

ou fusões; 
r) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

s) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
t) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 
honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
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Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 18 de março de 2016.  
 
 

 
Contratante:  

MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 
 

Contratado: 
DENTMED MAT. MED. ODONT. LTDA EPP 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª._______________________________       2ª._______________________________ 
 


