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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/000 1-44

PARECER JURIDICO CONCLUSIVO IIc). 002/2023

Da: Procuradora Jurí€!íca

Ao Sr. Prdeit:o Municipal do Município de Cruzeiro do iguaçu.

ÂssunÊ©: Licitação - Pregão Fletrônico n'. 158/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de

enfermagem para atendimentos/procedimentos que neçessitem
ser realizados dentro das ünidades de saúde.

RELATÓRIO/ FUNDAMENTAÇÃO

Nos foi enviado procedimento licitatório em epigrafe para análise
e parecer jurídico.

Em análise ao procedimento licitatório em tela, verifica-se que

se trata de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, registro de preços
para aquisição de materiais de enfermagem para atendimentos/procedimentos que
necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde, conforme descrito no anexo
1 do edital, tendo como valor máximo a ser licitado o montante de R$ 72.747,23
(setenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais, vinte e três centavos).

Verifica-se que o edital foi redigido dentro das normas
consignadas na Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e Lei 8.666/93 e a modalidade

escolhida entendo que está correta, em razão do objeto, consoante parecer prévio da
Procuradoria Jurídica (Parecer Jurídico n. 068/2022 – Lic. Pregão...)1 tendo ainda

designada data para abertura das propostas e sessão de disputa de preço para o dia
21 /12/2022.

O aviso contendo resumo do ec ital foi devidamente publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS de 07/12/2022,

edição 2751, portanto publicada dentro do prazo mínimo de antecedência exigido para
respectiva modalidade licitatória.

De igual forma foi publicado no mural de licitações do TCE/PR,
bem como no site do Município (http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/).

Verifica-se que o proeedimento licitatório em tela, refere-se a 26

(vinte e seis) lotes/itens, conforme especificado no anexo I do Edital, do qual houve
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disputa e lances, conforme ata e relatório, sendo esta pelo meio eletrônico, nos termos
do edital, restando classificadas as empresas que apresentaram proposta de melhor
valor, por ocasião da disputa e dos lances, consoante rela:ório de vencedores do

processo.

Posteriorrnente, foi aguardado o prazo legal para que a referidas
empresas que apresentaram as melhores propostas enviassem proposta final,

passando para análise da documentação de habilitação das empresas classificadas
consoante relatório de vencedores de processo - final, sendo, pelo pregoeiro e

comissão de apoio foi julgado em conformidade, consoante as exigências do edital,
sendo declaradas vencedoras e adjudicado o objeto do certame a referida licitante,

consoante consta da ata de adjudicação, dos autos.

Restando adjudicado os respectivos itens, objeto do certame ern

favor das seguintes empresas:

Item 18 h4EDiCATro COMERCio DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ODONTOMEDI PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA

Item 2 a 5, 8,

9, 14 a16, 20
a 25

Item 1, 10 a , NOVA CIRURGICA COMERCIO DE
131 17 1 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1 A
e 26

Denota-se que pela ata firmada, pelo Pregoeiro e Comissão de
Apoio, constou que pe:as empresas declaradas vencedoras, quanto aos respectivos
itens, as mesmas cumpriram e/ou atenderam as exigências contidas no edital e na Lei
de Licitações e, as respectivas propostas vencedoras foram as de melhor e menor
preço, atemdendo os requisitos e termos do edital.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-se
que o procedimento licitatório em tela é absolutamente hígido formalmente1 não
havendo qualquer irregularidade visível em seu procedimento.

Assim, cumpridas as exigências legais no presente
procedimento licitatório, no nosso entendimento o mesmo deve ser encaminhado ao

Gestor Municipal para decidir pela homologação ou nã(No presente processo
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licitatório, bem como pela ratificação dos atos praticados, com posterior publicação
dos respectivos atos.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer. Para apreciação da Autoridade Superior

Cruzeiro do lguapu 7PR, 04 de janeiro de 2023

(+

êíüÂVáÃYl R
PROCURADORA JURÍDICA +

OAB/PR 59.899
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DECISÃO HOMOLOGATÓR IA

Trata-se, em síntese, de procedimento licitatório para aquisição de

materiais de enfermagem para atendimentos/procedimentos na unidade de saúde municipal.

Valor estimado do certame R$ 40.169,38

Considerando a disputa realizada no pregão eletrônico, fora declarado

os vencedores fl. 551/553 e adjudicado, ata fls. 542/550.

Parecer jurídico inicial foi favorável ao certame, e o final preceitua que

o procedimento licitatório em tela é absolutamente hígido formalmente.

Dotação orçamentaria fornecida pela Secretaria de Finanças e
Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

iguaçu/PR honologo este procedimento de pregão eletrônico 158/2022.

1, 04 de janeiro de 2023Cruzeiro do lguj

#À'.=„=~efeito
L
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2023

Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três , o Município de Cruzeiro do Iguaçu,
inscrito no CNPJ/MF sob o ng95.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado
do Paraná, na Avenida 13 de maio - 906 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representado
pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito no CPF/-MF sob o n’ 607.392.749-53, nos
termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal ng 176/2007,
em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 158/2022
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e
publicada no Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu em quaEo de Janeiro, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

--–I-r

NiEDICATTO CONIERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, sediada na R TENENTE
DJALMA DUTRA, ng 887, cep: 83.005-360 na cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ sob o ng 05.264.280/0001-69 e Inscrição Estadual sob o ng 90266214-69, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sra. Geovanna Kampa
Gandin, portador do RG ng 6083235-8 e do CPF ng 014.984.389-54.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de.materiais de enfermagem
para procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata IIe Registro de Preços, conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

Item Descrição Qtde Valor
Unitário

16,50

Valor Total

1.650,00
01

APARELHO DE TRICOTOMIA
DESCARTÁVEL, COM DUAS
LÂMINAS.

100 UNIDADES

VALOR TOTAL DA ATA = 1.650,00(um mil seiscentos e cinquenta reais).

1.3. Este instrLmento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com
a CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALiDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
; iP +

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso A do $ 39 do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado :fetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registra de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o S 19 do art. a da Lei ne 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕ3S DE ENTREGA .



800559

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 12(doze) dias, sem ônus de acordo
com as solicitacões da secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
localizada na A/enida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.

3.2. Os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o
recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Notas de empenho.

3.3. Osbens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações,
pelo período de 12 (Doze) meses (vigência).

3.4. Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá
a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela
administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiflcações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

4.2. Deverá e:etuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modeIB, procedência e prazo
de garantia ou validade.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

4.4. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibiIitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.gb 's:

" .3,

+h1 + +

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha em conformidade com as
normas da Associação Brasileira.de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versão mais
recente.

lrtará ia a
}}}j

4.6. A empresa vencedora fil
recusada, sendo que o ato do

Ê€#i
a ser

4.7. Deverá dispor de estrutura própria, com disponibilização de prol
prestação dos serviços contratados, bem como toda infraestrutura e el
apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil àcesso aos veículos,
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias, também deverá dispor de
local coberto, Umpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo
e demais intempéries, com a segr+trança devida.

4
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dos funciofacili
acompanhame-lto da execução dôs serviços.

4.9, In4ependentemente da acei1 ltirá ao adjudicatório
se a repór aquele ito. Por divergênciasnão ade
previstas neste edital e ledslal

não fabricanteCONTRATADA, independen=mente de ser4.11. Durante o período de garanti;
b.produtodo material, obri .se.a sub,

IÇão.que apresentar defei1

4.12_ Certificar-se, pre-liminarm
consideração qualquer argumen

ir da Ata4.13. Comunicar, imediatamente’e por escrito, a AdministraÇão Municipái, à
bqi2R qIj9.

ito da

á;::: 9

:cidos,
,compl com

.das.

;{

;'ob056@

agens lacradas.4.10. Os produtos deverão vir acbndicionados em emba]

4.1: a vigência do Contrp

,deverão estar em confQrmjda4.17. .Qs prol
rme

verá }1 jeto no 88 Pe éo;ldições estabetéci 8; =ier o

6.2. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e

recebi(neIllo 4e8nitivo, .f ' IIt é##$#+'Çg#3%!@ tF ...:n 1 ': 1 b.:c

6.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4: deverá acompanha-r e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTÚATADÁ, -através de
comissão/servidor especialmente designado.

;}111

re;&á efe édar a-;;agar;len; lento do-INTRATADA no valor .CQrrespa:
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vin to do presente Termo de Contrato, .11emb comolados

1 - i 1
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7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam
em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá
fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evtar o desperdício e a
CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)
d)

e)

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso d.e extensões elétricas.
Repasspr a s$1S empreêpdo§ todas as orientações, referentes à reduêãQfap consumo de
energia e Água
Fornecer aos empregadds_os equipamentos de segurança que se âzeréwheg„essárids, para a
execução dos serviços.

6i.1
• ;}

qNd

f) Dar preferência a descarga e torneira com controlç de vêzão, evitqnd(iFFP#;dÍ!;io,de áWa.

1)

m)
Não é permitid4 a emissêp de ruídos de alta intensidade. . . . , 11 ,

Priorizar a aquisição dê bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado,
atóxico ou biodegradável.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos
que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

::: 1ã+ii;€2::tÉ81=s: ç;i ? i 1 n]ib1ri o@+: 1 9 c u 1r1c1l e nUS Mhr mad à 9 ft $ fHdy É{$4 :? são &
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar Dreferencialmente a

função “duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccbnado con madeira de origem
legal

c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.

Iii=

@É,+,

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da
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Nota Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das (:ND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após
o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA ndicada pela mesma.

8.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigaç bs assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art 55, inciso XIII da Lei
Federal zg 8.666/93.

8.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à
Avenida 13 de maio - 906 - Centro.

8.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
participou da licitação emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob
11995.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição
constante da Ata de Registro de Preços;
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15
(quinze) dias após a data da sua reapresentação.

8.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades
previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8-6' Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde

10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

8'6'1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8'7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8' Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, II, “d” da Lei 8.666/93.

8.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que rão configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

8.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal.
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7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d”
da Lei 8.666/93.

7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) Geovanna Kampa Gandin portador(a) do R.G. ng 6083235-8 e inscrito(a) no
CPF/MF sob o ng 014.984.389-54, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome
indicado na Declaraçõo Unificada ANEXO 111)

9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para
sua realização.
9.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências
pertinentes para a correção das falhas detectadas.

9.2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão
efetuados pela enfermeira Eliane Maria Klakonski cujo CPF ng 036.579.439-27, Telefone (46) 3572-
1187, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo,
assim como solicitar a correção i de eventuais falhas ou irregularIdades que.forem verificadas, as
quais, se não sanadas no prazo €#pbelecido, serão objetq dg comunicação oÂeial à..CONTRATADA,
para aplicação das penalidades c}Bíveis.

9.4. A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo pela enfermeira Eliâne Maria Klakonski. Cujo
CPF ng 036.579.439-27 Telefone (46) 3572-1187, a fim de verificar a conformidade dele cora as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA D@MA - DO ACOMPANnAMEWro DOS PREÇOS :A

10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em deéorrência de everL=lal
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

10.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao

preço praticado no mercado, o f%Bççedor será convocado para que prompva§_w.d\pão dos preços.

10.2.1. Em não sendo redJzido o preço, o fornecedor será liberado do co;npromisso assumido,
sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu
convocn os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual
oporturüdade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

10.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder
cumprir as obügações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento
fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato
superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

10.3.1. Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu podeM efetuar a revisão do
preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores
praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente
no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

10.3.1.:1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de
Cruzeiro do Iguaçu, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades administrativas.

&'
r.+V_h

É:.1; -
10.4. Não sendo acatado o pedi h. de revisão, este será indeferido pelo MuI$çbiQ.lde Cruzeiro do
Iguaçu e o fornecedor continuará*obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata
de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação
das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
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do preço do
rOcar os dell

10.5. Na hipótese do
o Município de Cruzei
com a classificação final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, iridependentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer
indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade..

prazos. - .-- - . '.;i
11.1.5. Recusar a reduçãQ. do preço ao nível dos praticados no merq4dQ, cq!.rforqre Decreto
Municipal ng 176/2007. 4,;-- -- L - - - 8 $@-M'bié

L

11.1.2. Sem justa causa, e ENvia comunicação à Prefeitura, suspend,er q.PES3@9 g.qs serviços.
11.1:i. InÚi.giF qualque,{!êusul;-dáÚiÁk-e/ou &-Lá ie(ib;al nd–8{Éhãgíág% :; ,,1 . . ’
11.1.4. Não cumprir ou oÜmprir irregularmente às cláusulas dest4- @1

+1B

E4.

©'i-_

@”
11.2. O cancelamento do RegistrQ de Preços poderá ainda oorrer quandq houver:

11.2.1. Alteracãó social

prejudique a exéÓuçãà co
11.2.2. Caso
Cóntrató{i.,' :
1:1.2.3.' Po;
Prefeitura.
11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à

Administração Municipal.

>di6cação da finalidade b
contratado, +: ;d.

P 3 P\ 4

laiór, regularmen1

:;l!:WéÊ?'"
7:.i#T* „' = 4%b- '+. } }

ie público devil .WIld

11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovar te
ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fiscal:
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente,
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12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal
pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredencianento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Acministração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sejà promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concecida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho
2 5% sobre o valor do empenho.

7% sobre o valor do empenho
)
r enho

30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o
valor do produto
20% sobre o valor total da Ata.

12.3. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRACÃO
DESCRIO

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o

fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem
motivo justificado; por ocorrência.
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por
ocorrência

5

3

2

4

4

2

Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital
por ocorrência
Fornecer informacão Dérfida de serviço ou substituição de material: Dor ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
Der causa à inexecuc;ão total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE;

do MunicÍDio no momento da errZelar pelas instalaçõ Dor ocorrência.

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência

Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
funcionários; por ocorrência.

pela

seus

1

1

2

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e

or ocorrência
Substituir os Drodutos. às suas custas, auando Drotegjdo lectiva lrantia..a
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12.4. A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

12.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por
atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percen-tual de 20% (vinte por cento) do valor total
da ata, fica facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das
hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação ofIcial.

12.8. A penalidade de mulü pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à
contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimarto
previsto na Lei ng 8.666/1993.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da
contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem
como os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.

12.12.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infTaÇão
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção),
como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

12.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.

12.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei
Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
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de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente
assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias
originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ng

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art 55, do mesmo diploma legal.

15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico ng 158/2022 Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR e
a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações,
naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão ng 158/2022 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor leonir Antonio Gelhen Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu,
e pela Sra. Geovanna I<amR> Gandin, qualificada preambularmen.te, representando a CONTRATADA
e testemunhas.

Cruzeiro do Iguaçu 04 de Janeiro de 2022.

MUNICIPALpÃÉF:

MEDI(-'ATT(-) (OMEFrl(.) DE Assinado de forma digital por

PRODUTOS MEDICO , 'HEBIEÊ:gSS?TTE:gE?O?::4Rj::glq%9
HOSPITALARE:052642800001.69 ' B',-ãá„20Z:01.o;-oi:5;iii;,oo.

MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA

CONTRATADA

(Geovanna Kampa Gandin)
Representante Legal
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Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três , o Município de Cruzeiro do Iguaçu,
inscrito no CNPJ/MF sob o ng95.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado
do Paraná, na Avenida 13 de maio – 906 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representado
pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito no CPF/MF sob o ng 607.392.749-53, nos
termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal ng 176/2007,
em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 158/2022 de
Cruzeiro do Iguaçu PR, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no
Diário Oflcial do Município de Cruzeiro do Iguaçu em quatro de Janeiro, resolve REGISTRAR OS

PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o
Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

OnoNTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPrTÁLARES LTDA s,di,d, na Av. Lui,
Antônio Faedo, ng 1612, CEP: 85.601-275 Bairro Industrial, na cidade de Francisco Beltrão /PR,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o ng 06.194.440/0001-03 e Inscrição Estadual sob o ng
90303882-99, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio
administrador Sr. ALEXANDRE DA ROSA, portador do RG ng 129996277 e do CPF ng 047.528.829-
73

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem
para procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

04

05

08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023

ctÁusuLAFRrMÊrRA - DO OBjETO

Descrição Valor
Unitário
107,99

Valor Total

323,97

Marca

MEDIXE
PERIFÉRICO
INTRAVENOSO
16, CAIXA COM 100
UNIDADES

A
PERIFÉRICO

3 UNIDADES

4 UNIDADES 121,99 MEDa 487,96

INTRAVENOSO
Ncl18, eAIXA CIOM
100 UNIDADES
CATETER
PERIFÉRICO
INTRAVENOSO
N'20 CAIXA COM
100 UNIDADES

CATETER
PERIFÉRICO
INTRAVENOSO
bí'22 CAIXA COM
100 UNIDADES

.ESPEm
VAGINAL TAM. M
(MÉDIO)
DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NÃO
LUBRIFICADO,
TRANSPARENTE.

5 UNIDADES 105,99 MEDIX 529,95

5 UNIDADES 93,79 468,95MED’X

1200 UNIDADES 1,46 VAGISPEC 1.752,00
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COM PARAFUSO
(BORBOLETA)
ACOPLADO

EQUIPO
DI ETA
VIA
EQUIPO
GRAVITACIONAL,
COM PONTA
PERFURANTE E
TAMPA
PROTETORA. SUA
CÂMARA
rLEXÍVEL PARA

VISUALIZAÇÃO DE
GOTEJAMENTO E

EXTENSÃO EM
PVC COM
COMPRIMENTO
DE 1 ,50M.
CONTROLE DE
FLUXO TIPO

PINÇA ROLETE, 1FILTRO DE AR
LATERAL E
CONECTOR
ESCALONADO.

PARA 1
ENTERAL l

SONDA.

150 UNIDADES LAMEDID 441,00

1

14 ABAIXADOR
LINGUA
MADEIRA
DESCARTÁVEL
PACOTE COM
UNIDADES

DE
DE

10 UNIDADES 7,35 ESTiLO 73,50

100

15 LÂMINA BISTURI
DESCARTÁVEL

N'15 EM AÇ'O DE
CARBONO CAIXA
COM 100

1 UNiDADES

500 UNIDADES 30,92 MEDIX 15.460,00

16 SAco PLAm
LIXO HOSPITALAR
30L 59X62CM COM
IOOUNIDADES
CADA PACOTE.
INFECTANTE
PRODUZIDOS EM
POLIETILENO COM
PIGMENTO
BRANCO LEITOSO.
E POSSUEM A
SIMBOLOGIA DE

. RESIDUOS
1 INFECTANTES,

OBEDECENDO A
NORMA NBR 7500,
SEGUEM AS
NORMAS 9191 DA
ABNT E A

20 PACOTES 32,20 JUREMA 644,00

1

1

1
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RESOLUÇ'ÃO DA
ANVISA

AGULHA
DESCARTAVEL
HIPODERMICA 40 X 1

1,2MM 18G C/100
UNID. CÂNULA
EM AÇ'O
INOXIDÁVEL,
SILICONIZADA,
ATÓXICA
APIROGÊNICA,
BISEL
TRIFACETADO,
EMBALADAS
INDiViDUALMENT
E EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO,
ESTERILLZADAS
POR ÓXIDO DE
ETILENO.

E

1

10

UNIDADES

DESCARPAC
K

97,90

1

1
21 CURATIVO

INFANTIL C/ 500
UNIDADES CADA
CAIXA INDICADO
PARA USO APÓS
PUN(;ÕES, COM
ESTAMPAS
INFANTIS. ALTA
ABSORÇÃO,
ANTIALÉRGICO.

05 CAIXAS

1

16,49 CIEX 82,45

L22
J

-ÂÕl-i #:iii
HIPODÉRMICA
DESCARTÁVEL
20XO,55MM
(24GX3/4) - CAIXA
COM 100 UN.
CÂNULA EM AÇO
INOXIDÁVEL.
SILICONLZADA.
ATÓXICA
APIROGÊNICA.
BISEL
TRIFACETADO.
EMBALADAS
INDIVIDUALMENT
E EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO.

POR ÓXIDO DE

1 ETILENO.

E

ESTERILIZADAS

1

UNIDADES
5

19 00 1

23
FITA IVIICROPORE
IOCM X 4,5M, COR
BRANCO.
HI POALÉRGICA.

100 ROLOS 8,74 MISSNER 874.00
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24 50 ROLOS 5,79 MISSNER 289,50
FITA MICROPORE
2,5Cl\1 X 4.5h/1, COR
BRANCO,
HI POALERGÊNICA

25 ELETRODO
ECG

MONITORAÇÃO
CARDÍACA,
PACOTE COM
UNIDADES.
INDICADO PARA
ELETROCARDIOGR
AMA E

MONITORIZAÇÃO
CARDÍACA.
COMPOSIÇÃO:
DORSO

ESPUMA,

PARA
05

PACOTES
16,89 SOLIDOR 84,45

50 1

DE
GEL

CONDUTOR
ADESIVO,
ADESIVO
ACRÍLICO
HIPOALERGÊNICO,
PINO DE BRONZE
REVESTIDO POR
NÍQUEL, CONTRA-
PINO DE ABS
REVESTIDO DE
PRATA + CLORETO
DE PRATA.

VALOR TOTAL DA ATA = 21.674,58(vinte e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e

oito centavos) .

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contrataçõs com
a CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinaEura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso U do $ 39 do art 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata ie registro de preços, incltBive o
acréscimo de que trata o § lg do art. 65 da Lei ng 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 12(doze) dias, sem ônus de acordo
com as solicitações da secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura Municipa1 de Cruzeiro do Iguaçu
localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - Parará.
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3.2. Os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o
recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidade solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Notas de empenho.

3.3. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de accrdo com as solicitações,
pelo período de 12 (Doze) meses (vigência).

3.4. Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e localacima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocarerá
a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela
administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade can as

especificações constantes rQste Termo de Referência e na proposta.

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem p-ejuízo da aplicação das
penalidades.

eLÁUSULA QUARTA - OBRrGÂÇÕE S DA CONTRATA© A

4.1. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e nra proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

4.2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo ãxado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

4.4. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatr3) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha un conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versão mais
recente

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser
recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4•7. Deverá dispor de estrutura própria, com disponibilização de profissicnais necessários para a
prestação dos serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local
apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos,
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias, também deverá dispor de
local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chu% vento, poeira, granizo
e demais intempéries, com a segurança devida.

4'8' Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o
acompanhamento da execução dos serviços.
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4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções
previstas neste edital e legislação vigente.

4.10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante
do material, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o pralluto
que apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

4.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor da Ata
de Registro de Preços, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessária.

4.14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
licitação.

4.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem incompatibilidades com as especificações e concBções
estabelecidas.

4.16. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos
apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na
entrega serão verificadas especificações conforme descrição.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTÉATE

6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.2. Deverá verifIcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.

6.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4. Deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado.

6.5. Deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fIzerem necessárias.

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE
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7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam
em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá
fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a
CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)
d)

e)

0
g)

h)

i)

j)

k)
1)

m)

n)

0)

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e
práticas de sustentabilidade, como:

a)

b)

c)

d)

8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a patir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidannnte 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 bancá'la da

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a

redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia e Água
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a
execução dos serviços.
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo ce água e destinação de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religosas, orientação sexual
ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis,
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a
Lei ng 9.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/mu insumos que forem
utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores,
tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos
inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à
disposição final, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado,
atóxico ou biodegradável.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos
que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu apro-'eitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de
documentos:

Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem
legal
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.

CLÁUSULA OiTAVA - DO PAGAMENTO
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CONTRATADA indicada pela mesma.

8.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art 55, inciso XIII da Lei
Federal ng 8.666/93.

8.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à
Avenida 13 de maio - 906 - Centro.

8.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
participou da licitação emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob
11995.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do iguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenhr;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da desaição
constante da Ata de Registro de Preços;
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15

(quinze) dias após a data da sua reapresentação.

8.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades
previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licita;ão ocorrerão por conta
dos Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde

10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, II, “d” da Lei 8.666/93.

8.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não cor6gurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

8•10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal.

7•ll' Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d”
da Lei 8.666/93.
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7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) Alexandre Da Rosa portador(a) do R.G. ng 129996277 e inscrito(a) no CPF/MF
sob o ng 047.528.829-73. representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado
na Declaração Unificada ANEXO Hl)

9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para
sua realização.
9.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências
pertinentes para a correção das falhas detectadas.

9.2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão
efetuados pela enfermeira Eliane Maria Klakonski cujo CPF ng 036.579.439-27, Telefone (46) 3572-
1187, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo,
assim como 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.

9.4. A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo pela enfermeira Eliane Maria Klakonski. Cujo
CPF ng 036.579.439-27 Telefone (46) 3572-1187, a fim de verificar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

IO.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

10.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

10.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu
convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

10.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder
cumprir as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento
fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato
superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

10.3.1. Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a rev,isão do
preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores
praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente
no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de
Cruzeiro do Iguaçu, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades administrativas.

10.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata
de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação
das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

10-5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior,
o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo
com a classificação final.
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11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de
notifIcação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer
indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou
prazos
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto
Municipal ng 176/2007.

11.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando hauver:

11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação
será feita por publicação no Diário OHcial da União e pela Internet, consicerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

:11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrrRura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.
1:1.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do
Contrato.

11.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Prefeitura.
1:1.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à
Administração Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

a) Advertência;
b) MuIta;
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c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal
pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDENCIA

3% sobre o valor do empenho
2

3

4
5

5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.

10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o
valor do produto
20% sobre o valor total da Ata.

12.3. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRA
DESCRi

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, Dor ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem
motivo justificado; por ocorrência.
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por

Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital,
por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por

L

ocorrência

5

4

4

2

2

2

3

7

1

1

1

ocorrência.

Der causa à inexecução total do objeto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
funcionários; por ocorrência.

seus

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
muItas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e

or ocorrência

W stituir os produtos, às suas custas, quando protegido lectiva lrantia.ha rI

12.4. A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.
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12.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por
atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total
da ata, fica facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das
hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

12.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as danais sanções.

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à

contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei ng 8.666/1993.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da
contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem
como os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.

12.12.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção),
como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

12.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.

12.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmerte, conforme artigo 419
do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORF_UPÇÃO

13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei
Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, acei:ar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente AU de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo Ucitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente
assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocBlo da entrega das vias
originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ng
8.666/93, combinado com o inciso XII, do arE 55, do mesmo diploma legal.

15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico ng 158/2022 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu PR e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8.666/93 e suas

alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão ne 158/2022 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor leonir Antônio Gelhen Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu,
e pela Sr. Alexandre Da Rosa, qualificado preambularmente, representando a CONTRATADA e
testemunhas.

Cruzeiro do Iguaçu, 04 de Janeiro de 2022.

ALEXANDRE DA dg:al pEr ãLE;XÍyDRE
ROSA:0475288 DAROSA:04752882973
Q AHH Dados: 2023.02.03
29/3 09:53:Ó8 -03"oo"

[UNICIPALi ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES LTDA

CONTRATADA
(Alexandre Da Rosa)
Represen:ante Legal
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Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três , o Município de Cruzeiro do Iguaçu,
inscrito no CNPJ/MF sob o ng95.S89.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado
do Paraná, na Avenida 13 de maio - 906 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representado
pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito no CPF/MF sob o ng 607.392.749-53, nos
termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal ng 176/2007,
em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 158/2022 de
Cruzeiro do Iguaçu PR, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no
Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu em quatro de Janeiro, resolve REGISTRAR OS

PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o
Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

NOVA CIRÚRGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada na RUA
MARECHAL CÂNDIDO RONDON, ng 3109, CEP: 85.810-120 CENTRO, na cidade de CASCAVEL – PR,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o ng 36.169.491/0001-46 e Inscrição Estadual sob o ng

90838855-02, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio
administrador Sra. Noemi de Almeida Freitas Fasuto, portador do RG ng 6.904.406-0 e do CPF ng
35.247.969-82

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem
para procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

Item

01

10

11

12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Valor 1 Marca
Unitário
0

Descrição Qtde Valor Total

1.740,00INDICADOR
QUIMICO CLASSE 5
PARA
AUTOCLAVES
VAPOR
INDICADOR

A

QUÍMICO CLASSE 5

UM PRODUTOÉ

UTILIZADO PARA
TESTES EM
AUTOCLAVE
CAIXA COM 250
UNIDADES

30 UNIDADES

01

LUVAS
CIRURGICAS
ESTERIL DE LATÉX
COM PÓ N '6,5

50 PARES 1,35 LEMBRUBER 67,50

LUVAS
CIRURGICAS
ESTERIL DE LATÉX
COM PÔ N'7,O

50 PARES 1,35 LEMGRUBER 67,50

LUVAS
CIRURGICAS
ESTERIL
LATÉX
N'7,5

50 PARES 1,35 LEMGRUBER 67,50

DE
PÓCOM
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LUVAS
CIRURGICAS
ESTERIL DE LATEX
COM PÓ N'8,5

70 PARES 94,50

17 SORO
FISIOLÓGICOO,9%
(FRASCO DE
IOONIL) SISTEMA

1 FECHADO

1000
UNIDADES

8,50 FARMACE 8.500,00

VALOR TOTAL DA ATA = 10.537,00(dez mil quinhentos e trinta e sete reais) .

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com
a CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, inclrídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso U do q 39 do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § lg do art. 65 da Lei ng 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 12(doze) dias, sem ônus de acordo
com as solicitações da secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura Mlunicipa de Cruzeiro do Iguaçu
localizada na Avenida 13 de maio – 906 - Centro – Cruzeiro do Iguaçu - Parará.

3.2. Os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 32 (dois) dias, após o
recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Notas de empenho.

3.3. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações,
pelo período de 12 (Doze) meses (vigência).

3.4. Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima ind cado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá
a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela
administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) resp8nsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade cmn as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituíd©s no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas CLstas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

NOVA CIRURGICA U''ud''d'Iam denImr

::#DE;FL2DE IÊ:i7l:{:TT:aECIO

:1lc1SJIT11ye:1 ]LT1111)A 11:1:::7;)=[1:1:1s t t 1 3 1 4
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CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assum-ndo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do ob.eto.

4.2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva lota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e p-azo
de garantia ou validade.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, ro prazo fi:ado neste TermH de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

4.4. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vin:e e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha em conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e INMETRO em sua versão mais
recente

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a menadoria que vier a ser
recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Deverá dispor de estrutura própria, com disponibilização de profIssionais necessários para a
prestação dos serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local
apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos,
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias, também deverá dispor de
local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo
e demais intempéries, com a segurança devida.

4.8. Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o

acompanhamento da execução dos serviços.

4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções
previstas neste edital e legislação vigente.

4.10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante
do material, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto
que apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

4.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal através do gestor da Ata
de Registro de Preços, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessária.

4-14' Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
licitação.

4'15• Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou
em partel o objeto em que se verincarem incompatibilidades com as especificações e condições
estabelecidas.

NOVA CIRU R(31(A AsMado de fama dgbl

COMERCIO DE gRÊMIO D{UpLGOrDtJTOS
PRODUTOS }+osPrrÂun€s LTDA

PSlsIp_nr9111R_EnspLTDA DUeL-nglt4& 13:13.33



090584

4.16. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos
apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na
entrega serão verificadas especificações conforme descrição.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTANTE

6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.2. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.

6.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4. Deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado.

6.5. Deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no va'or correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anelos.

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE

7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam
em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser obselvados pela CONTRATADA, que deverá
fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a
CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s)
encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) cas mudanças de comportamento.
Dar preferência à aquisição e uso de equipamenDS e complementos que promovam a

redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia e Água
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a
execução dos serviços.
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de ágpa.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual
ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveisJ
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviçosJ como exige a
Lei ng 9.985/00.

:1::::::2 :Zl: ::21C1 \ ::3ãS::gr:#!;e:::ts
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j)

k)
1)

m)

n)

0)

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e

práticas de sustentabilidade, como:

a)

b)

c)

d)

8.1. 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
CONTRATADA indicada pela mesma.

8.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à
Avenida 13 de maio - 906 - Centro.

8.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
participou da licitação emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob
ng95.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição
constante da Ata de Registro de Preços;
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores,
tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos
inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à
disposição final, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado,
atóxico ou biodegradável.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos
que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de
documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem
legal
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em

aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora", encostas, corpos d’água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei
Federal ng 8.666/93.



080586

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15
(quinze) dias após a data da sua reapresentação.

8.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades
previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde

10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, 11, “d” da Lei 8.666/93.

8.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

8.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal.

7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham tod3s os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, il, “d”
da Lei 8.666/93.

7.12. 08 valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) Noemi de Almeida Freitas Fasuto portador(a) do R,G. ng 6.904.406-0 e
inscrito(a) no CPF/MF sob o ne 35.247.969-82. representante da CONTRATADA, a responsabilizar-
se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO 111)

9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de aco-do com as diretrizes estabelecidas para
sua realização.
9.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências
pertinentes para a correção das falhas detectadas.

9.2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão
efetuados pela enfermeira Eliane Maria Klakonski cujo CPF ng 036.579.439-27, Telefone (46) 3572-
1187, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo,
assim como 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.

9.4. A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo pela enfermeira Eliane Maria Klakonski. Cujo
CPF ng 036.579.439-27 Telefone (46) 3572-1187, a fim de verificar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS
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10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

10.2 . Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

10.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder
cumprir as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento
fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato
superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

10.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata
de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação
das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

10.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior,
o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo
com a classificação final.

11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer
indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou
prazos
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto
Municipal ng 176/2007.

11.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

10.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu
convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

10.3.1. Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a revisão do
preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores
praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente
no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de
Cruzeiro do Iguaçu, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.
11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do
Contrato.

11.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Prefeitura.

11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
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seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escr'to à

Administração Municipal.

11.3. A solicitação da CONTRATAD A, para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudica:ário
que

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.S. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fiscal;
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente,

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal
pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SIC:AF, pelo
prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

GRAU
1

2

3
4
5

CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho.
5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.

10% sobre o valor do empenho
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o
valor do produto.
20% sobre o valor total da Ata.

6

7

12.3. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU) :

INFRA CÃO

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA

NOVA CtRURGICA A“hyDejalrpd©1'1
COMERCIO DE ilha
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Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o

fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.

5

3

Entregar produto em desacordo com3 especificações dom
motivo justificado; por ocorrência.
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por
ocorrência.
-e o descrita no edital,
por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.

Der causa à inexecução total do objeto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;

Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determ nado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
funcionários; Dor ocorrência.
tmniml mEmana
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

[

7

1

1

1

1

2

2

12.4. A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

12.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por
atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total
da ata, fica facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das
hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

12.8. A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à
contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, obsewnldo-se o procedinento
previsto na Lei ng 8.666/1993.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da
contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem
como os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.

:181l2:1:1: ::1Êllc)\ ;:3::g:6;E)::::s
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12.12.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção),
como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.13. A apuração e o julgamento das demais infTnÇÕes administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

12.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.

12.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei
Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prep©stos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirinidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (çinco) dias após o seu
recebimento .

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente
assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias
originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do c'ontrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ne

8.666/93, combinado com o inciso XII, do arC 55, do mesmo diploma legal.

21 ::lê 121: Bt1 C A g1?11IER:Jp§llcE 1:s
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15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico ng 158/2022 Prefeitura Municipal(le Cruzeiro do
Iguaçu PR e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8.666/93 e suas
alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão ng 158/2022 Prefeitura Municipal(le Cruzeiro do Iguaçu PR

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor leonir Antônio Gelhen Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu,
e pela Sra. Noemi de Almeida Freitas Fasuto, qualificado preambularmente, representando a
CONTRATADA e testemunhas.

Cruzeiro do Iguaçu, 04 de Janeiro de 2022.

UN ICIPAL

NOVA CIRURG ICA bg.,d, d,f„m, d,gHI p.,
(.OMER(.K) r)E NOVA CIRURGICA COMERCIO

PRODUTOS ?fDPJI?6DT!:?::à::{rUM
HOSPITALARES LTDA Dados,2023.Ol. a 13:1691

36169491000146 '03DQ'

NOVA CIRÚRGICA COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATADA

(Noemi de Almeida Freitas Fasuto)
Representante Legal
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Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três 1 o Município de Cruzeiro do Iguaçu/
inscrito no CNPJ/MF sob o ng95.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do IguaçuJ Estado
do Paranáp na Avenida 13 de maio - 906 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representado
pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito no CPF/MF sob o ng 607.392.749-531 nos
termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal ng 176/20071
em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNiCO ng 158/2022 de
Cruzeiro do IWaçu PR, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no
Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu em quatro de Janeiro, resolve REGISTRAR os
3REÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o
3regão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, sediada na RUA GENERAL OSORIO, ng 2430, CEP: 85802-070
Parque São Paulo, Cascavel - PR Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o ne 45.216.228/0001-51 e

Inscrição Estadual sob o ng 90931983-84, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por seu sócio administrador Sr. Gercon Luis Moreira Dos Santos, portador do RG ng
6.085.416-5 e do CPF ng 839.692.419-87.

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem
para procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

Item

06

07

19

26

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2023

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Valor Total

198,90

Valor Marca
Unitário
66,30 KAI

QtdeDescrição

03 UNIDADESPUNCH
DERMATOL
ÓGICO. N.o:
4

PIN(,-'A

198,9003 UNIDADES 66,30 KAIPUNCH
DERMATO
LÓGICO.
N.': 6

PIN(,-A

54,OO ANEAMERICAN 5.400,00100

UNIDADES
GAZE EM ROLO
TIPO QUEIJO 08
DOBRAS 91CM X 91

CM
CONFECCIONADA
EM TECrDO DE
100% ALGODÃO,
ALTAMENTE
ABSORVENTE E
ISENTO DE
IMPUREZAS.

510,00PROLINK10 GALÕES 51,00
ÁLCOOL EM GEL,
GALÃO COM
5000ML. ÁLCOOL
EM GEL
ANTISSÉPTICO
DAS MÃOS.
PRODUTO A BASE

ÁLCOOL
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ETÍLICO QUE
ELIMINA GERMES
E IMPUREZAS

VALOR TOTAI- DA ATA = 6.307,80(seis mil trezentos e sete reais e oitenta centavos).

1'3• Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a ãrmar as contratações com
a CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótesep a
preferência do beneâciário do registro em iWaldade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGiSTRO DE PREÇOS

2'1- A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2'2• O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso U do q 39 do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços» inclusive o
acréscimo de que trata o S lg do art. 65 da Lei ng 8.666, de 1993.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 12(doze) dias, sem ônus de acordo
com as solicitações da secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.

3-2. Os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o
recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Notas de empenho.

3.3. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações,
pelo período de 12 (Doze) meses (vigência).

3.4. Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá
a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela
administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. as bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da notifIcação da contratada, às suas custasl sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

CIÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua propostaI assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto

4.2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota

*$
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fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo frxado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

4.4. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha un conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versão mais
recente

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser
recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Deverá dispor de estrutura própria, com disponibilização de profissionais necessários para a

prestação dos serviços contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local
apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos,
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias, também deverá dispor de
local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira, granizo
e demais intempéries, com a segurança devida.

4.8. Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o
acompanhamento da execução dos serviços.

4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções
previstas neste edital e legislação vigente,

4.10. as produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante
do material, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto
que apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

4.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor da Ata
de Registro de Preços, qualquer anormalidade verificada. inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessár-a.

4.14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
licitação.

4.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensasl no total ou
em parte1 o objeto em que se veriHcarem incompatibilicades com as especificações e condições
estabelecidas.

4.16. Deverá entlegar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos
apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as nopmas vigentes' Na
entrega serão verificadas especificações conforme descrição.

CIÁUSUIA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANHANTE

$
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6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no EdItal e seus anexos.

6.2. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.

6.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4. Deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado.

6.5. Deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CIÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REIATIVAS A CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautan}
em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá
fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a
CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)

jJ

k)
1)

m)

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da águaJ cujoCs)

encarregado (s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento'
Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia e Água
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessáriosJ para a
execução dos serviços
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazãoJ evitando o desperdício de água'
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de :ustent?bil jdadE’ e{n
especial sobre redução de consumo de energia elétricaJ de consumo de áWa e destinação de
resíduos sólidosJ observadas as normas ambientais vigentes
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosasJ orientação sexual
ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicávejsJ
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços como exlge a
Lei ng 9.985/00. . . ,
i);stinafd;'forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os p.otencialn!?nte poluiq9.res’
tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerosfois, pneuT?flco?
inseIVÍveisJ produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeltos a
disposição final, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado-
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. , 1 . 1

;ã:Ãzr;;;';q-JiãçáI-d;-bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado,
atóxico ou biodegradável.
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n)

0)

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos
que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e
práticas de sustentabilidade, como:

a)

b)

c)

d)

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de
documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a

função "duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem
legal
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota FiscaIJ acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABAI-IISTA e FEDERAL e após
o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica Fara a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

8.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei
Federal ng 8.666/93.

8.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à
Avenida 13 de maio - 906 - Centro.

8.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

8.3.1. o faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
parücipou da licitação emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do IWaçu, CNPJ sob
11995.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu-PR'

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; _

8.3.3.2. o número da Ata, número do Pedido de Fornecimento Cou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto

o na No8.3.3.4. A descricão d ob' .ente, ser preced

gT;;:::::l1 ::ItS:i:7S:s:}=,„:,P;TtTÀe Registro de Preços), brma de apresentação evaIDrtOtal-
é:i:3.6. O Banc.oI número da agência e da conta corrente da CONTRATADA'

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrera 15

(quinze) dias após a data da sua reapresentação'

previstas na Lei Federal ng 8.666/93.
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8.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
dos Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde

10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a

conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, II, “d” da Lei 8.666/93.

8.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

8.10. os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal.

7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65 J IIl “d”
da Lei 8.666/93.

7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatur& devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRXÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) Gercon Luis Moreira Dos Santos portadorCa) do R.G. ng 6'085'zll9-5 e

inscrito (aj no (.ii/Mg s'ob o ng 839.692.419_87. representante da CONTRATADA, a responsabilizar-
se por: (nome indicado na Declaração UniPcada ANEXO IID

9.1.1. Garanür o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para
sua realização. . . . „
;:;.;:-É:bb-rir_se ao hscal de contrato quando necessário1 adotando as providências
pertinentes para a correção das falhas detectadas.

3;3;fa : ::e:::: eeTê :1:1: ::VI:: : 3 1% :i;icaa :=1: : sek ? ca:j:1[1nJ;Fn1: ]:le:f7 fá31T7?ãToeÍeof;:: :Tá; iE 72:
1187, a nm de verificar a conformidade dele com as especifIcações técnicas gispostas :9 nlesmo’

:lsj 2: ::b 1: 11:os:: :c:La;s an : o::: : : Oe E be3:: :A1l=li ss 3\!hoa 1: b: :t :r ãeJTl1: :dnlesi ã:u;= : FT cv:1181hi
para aplicação das penalidades cabíveis.

3 & t f i\aZ1 :}e :1:8 » : ; eET:fo:: n:: 2:o 3T;; ?1{{ f7:F: E ]:: a;en :eer:Tj:: : 1 :aonnef:11::i : :3:kdoe\ :11ll21::11

especificações téaÊ;Xu3;EÊ:::alIT:: ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

:3 : ; ão; d: 17e: : sr: :5H: : 3 : : :: : : : : 3 : :: oIt : eP Fae : r1 e 55 : va: t; TuE; dT! bdee;:::êr::!apodned :: [::ua

: : : : :1 aTiE 3 Pos : od :112 :: : 3 i: :c :1:: :::: :: 1P:s:fc::vT: ::1 :1:: SquuPee :1::1:::e ;t:eT=:;soe ;lsp ; Irá : ?
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IO'3• Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder
cumprir as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento
fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato
supeweniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

10.4• Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do
IWaçu e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata
de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação
das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

10-5- Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior,
o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo
com a classificação final.

11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de

notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer
indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. InfHngir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou
prazos
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto
Municipal ng 176/2007.

11.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

11.3. A solicitaÇão da CONTRATADA, para cancelamento dos preços re#strados geveja ?eT
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) diasJ facultado à Prefeitura a aplicação das

penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido-

10.2.1' Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu
convocar os demais fornecedores classifIcados para, nas mesmas condiçõesI oferecer igual
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

IO.3.1- Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a revisão do
preço re©strado no valor pIeiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores
praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preçoJ compatível com o vigente
no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de
Cruzeiro do Iguaçu, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidades administraüvas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

11.2.1, A]teração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresaJ que
prejudique a execução do objeto contratado.
il.2.2. Caso forl11ito ou força maior+ regularmente comprovada, impeditivo da execução do
Contrato.

11.2.3. Por razões de interesse público devidanente demonstrado e justificado pela
Prefeitura.
11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Ppefeiturap salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerraJ asseWFado a
coNTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que

seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá seF comunicada por escrito a

Administração Municipal.
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11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fIscal;
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente,

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de PreçosJ poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal
pelo prazo de até dois anos;
a) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAFJ pelo
prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataF com a Administração Pq jica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja p.romovic!?ta
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidadeJ que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados'

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

GRAU
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA

38-sZmmo empenho.
M sobre o valor do emlenho.
m sobre o valor do emZenho.
o mpenho
10% sob=Tv=tal da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho

mis 2% ao dia por atraso sobre omZ-o valor do Produto a ser gara
valor do produto
No

12.3. Da classificação das inhações por gavidade CGRAU):

INFRAÇÃO
mR
==e causar dano físico, lesão corporal ou

conseauên('ias letaisJ por ocorrr ____–:––:
S;p–;ni;rT-üi;;róiFp7alvo motivo de força .maior ap _ caso fortuito’ o
fornecimento/en7e@ dos produtos por dia e por nota de empenho'

::::2: : ::HAiEtÁ: : : ::3 :n ::1r:o :: =EEc :::ers dl1 e d i t a 1 e propostas em

GRAU

5

3

2
4

8
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motivo justificado; por ocorrência.
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por
ocorrência

J
4

2

Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital
Dor ocorrência.
Fmrm lo pérfida de servio iE=o
mmlaterial, peana ar===m anuência da FISCALIZAÇÃO; por
ocorr&lcia
Der causa à inexecução total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

e r@i @@c &i o

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus

7

1

1

1

1

2
funcionários or ocorrência.

Cumprir quaisq==dital e seus Anexos não previstas nesta tabela de
muItas, após reincidência formalmente notifIcada pelo órgão fiscalizador, por item e

por ocorrência
e ctiva lrantia.sãMMmm=Mmlm3

12.4. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

12.5. No caso de atraso por mais de 30 [trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por
atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% Cvinte por cento) do valor total
da ata, fica facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das

hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obfigada a recolheF a
importância devida no prazo de 30 Ctrinta) diasJ contados da comunicação oficial-

12.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções'

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada a
cont}atanteJ este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.10. As sanções administratIvas serão aplicadas em procedimento administrativo autqnomoJ
garanünão-se o contraditório e a ampla defesa à contratada observando-se o procedimento
previsto na Lei ng 8.666/1993.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gavidac?e ea

: : : :r:tt1 ::e i TuL2:a::•{:/ecT:r :::s :dT=çE: ot 33 opse =: F ;t : : i ::li:bê:acJ: : : : :: TIros;TiE: : ;: tE ee
como os d;nos causado à Administração, observando o princípio da pToporcionalidade e da
razoabilidade.

1 2 B 1 :j1: i 3 ::::li: : ::::: â: :2 1 :f1:: 1 S o12:85: aJ 1d : 9 eá eh::=::oi:tícJ:i3d i Lp;á1:ii :9ela ;= Prp:
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12'1?' A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013/ segúrãt;-seJA:
normal na unidade administrativa.

12'14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regplar dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e Úrejuízos à Administração Pública
yunicipal resu-tantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica1 com ou sem a Úartiripação
de agente públbo.

12'11' Caso o valor ca multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

l}citante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente regjstradas no SICAF.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

:13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992) 1 a Lei
Federal ng 12-846/2013 e seus Fegulamentosl se comprometem que para a execução deste contrato
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que sejaJ aceitar ou
se compFolneter a aceitaB de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outreml qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
de qualquer espéciel de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equila3rio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉciMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, Rca eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente
assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente,
ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias
originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ne

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico ng 158/2022 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu PR e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8-666/93 e suas
alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

f\
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15.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão ng 158/2022 Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu PR

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Exce]entíssimo Senhor leonir Antônio Gelhen Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu,

Santos, qualificado preambularmente, representando ae pela Sra. Gercon Luis Moreira Dos
CONTRATADA e teste ias

Cruzeiro do Iguaçu, 04 de Janeiro de 2022.

(

;a

MUNICIPAL .LAR LTDAGM
.TADA

oreira Dos Santos)
;entante Legal



g99$,3

ãárão OHcêaí g==:=SI'IT„::D
Tcíca.Feir3. 10 de Janeiro de 2023 Ano XII - Edição Ng 2774

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ATA DE REGISTRO N' 001/2023

ESPÉCIE

PAR 1 LS

CONTRATO DE FORNECIF,IElITO

HUNlaPl<) DL CNLZUt:O D'9 IGUAçu PREGÃO LLC IRÔNtC€> tr' lswoz2
MEDICAI Ia .:OMU qCIO DL PIqC>DU 1 OS f\ILDICO HOSPI IALAqLS LIDA

CNPJ Y 05 264 280/4001439

CBJETO. ReWbQ db Preço3 b 8ra 3qkbção do mgted=i s oe epbwasen oan prnnhtell IOS a.Je llewss tem
ser íeêliadas dert'o des J.rüatIes de saúde

VALOR TOTAL: VALOR TOTAL DA ATA - ' .115991{Jm nl 1 suscult3s c e ncuenta 'ea's}

PRCO: Àlé @101 f24

DOTA€À(}: 33.90 30,oo ca Mai,.1 81 de ConsJqlo

ATA DE REGISTRO N' 002/2023

l.lulçlclPlo DE CRUZEIRO D) tçUÂ{.,J. PREGÃO :LETRa>NICO br 158.20:2
PARTES GJOUTOMEDI PPODJTf)S OOQIJ TOLO•F3j\;OS E H(ISf:11ALXRES LTDA

CNPJ l; De.'çu.4doh\9ü• .93

l;6JETO: 1 Reg»BO de Prep$ para aRt.is;ao de nHUdãs OB 8rhwaÇeF pan pMeeren:os qJe newH na
H1 RalizadOS dePtH das JltãadBS Je $3Cde

1 VALOR TOTAL VALOR TOTAL DA ATA = 21 .674.58\unb 6 un r 1 sb 8curtos e $91ento 8 çuãt'o l080 d dl'QÇUHa e
1:o cerúab\;b]

Ate CHIC)3 '24

m 1;e CO=fIEl

ATA DE REGISTRO N' 003/2023

ESPÊCI E CONTRATO DE FORt\ECll/ EMTO

PA R 1 LS ::1:::1:1l1;= :1! t= : : Tct1i:ll:b:11: :flu ::: DTSf;;=:#:lrJ==:::111110 %1 med 91l0051 uc

f eJETü. Regnv'1 de Paços o318 aqui$i''ao de n au3is de elíunugeln para #oceJh'erb$ que necessItem ser
realcadüs dentro das uni'J3c8s de saúde

VALOR rD 1,\L: VALOR lol AL 1);. Alf', ' 1.1 s3;,mtdc.? n'iJ 81 nlurtIM o :1.ota e sete reaIS).

PREo: Até mQI 24

üoTAÇÀG: a 80.30.30 (D l/d:,.1161 de C:nsur,n

ATA DE REGISTRO N' 004/2023

ESPECIE CONTRATO DE FQRNECIMEN-O

11 } 1q R T E S :1::::;it;lá;111:bEF1:::1:f: :1::::::: :::1 1LIT)::1:::ElTá(;HiIL;=:::::::::P 15&202:

C6JETO: Rog elo :to Poços NO aquIsição do malaio s do en!':rmagom para pocadlmoatos quo roc•n sitem
ser ndaados lonvo das WHdaeqs r:8 sai'l8

VALOR TOTAL: VALOR TOTAL DA ATA. 6 307.80(seIS Ira tre7elt=3s o sr.te IrlaIS e e lenIn =erlavt}$}
PR;aO: Ale (14 cl 2a

DOTAÇAO: 33 30 ll ac Df Mate•laI 09 Corqulto

CONTRATO N' 002/2023

CON IRÃ IG O: bONyLCJMLN IO

n\ HT,o tlUNICiqO DF CRU7FIRt= DO IGUAÇU . Toluada de proqo 1 006 ?0;'?
FOUIPI ANO SISTFIbw 1 Tn 4 - CNPJ nc 76 030. T• 7/001}tdS

CBJL lo LICLNCIAMLN IO. náê ,»dus bo. des CB dIas de Uso de COD'a dos els-LMAS. em móclub aNac. de
propllelatle da caN 1 RAIADA

V;d OR TOTAI

PRÀ7rl
F;S 237. Htm==cm=sim-ii;=m
Até 06, ai/74.

1:1.ga 30 ac 1?n MM de Cnnqlmo
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