
PREFEITURA túUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA t
ESTADO DO PARANA

ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 372017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÁO ELETRÔNEO NO í720í7 - PMNSB

0 MUNICÍP|o DE NovA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.561.080/000'l-ô0, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.0 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/20'14, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteÍações posteriores,

em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO No 17t2017, homologada pelo

PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontológicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa MEGA DENTAL IMPoRTAçÃO,
EXPORTAçAO E COMERCIO DE PR0DUTOS ODONTOL. EIRELI . ME, pessoa juridica de direito privado,

inscita no CNPJ sob no.25.341.16?0001-14, mm endereço à Rua John FiEgerald Kennedy,299,0 - CEP:
86025240 - Baino: Vila Recreio, Londrina/PR, neste ato epresentada por seu procurador, Sr. Luidy de Morais
Ladeira, inscrito no CPF sob n0. 042.999.099-50, RG n'8.772.994-0, doravante denominado beneficiária da
Ata, cula proposta foi classiícada, observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitação
supracitada, bem como as cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, coníorme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de

Pregão Eletrônico N.' í712017, independentemente de transcriçã0. O Órgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licilante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até

realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de mndições,

o beneficiário do registro teÉ prefenência, nos teÍmos do art. 15, § 4", da Lei no 8.666/93, reaírmada no aÍl. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS
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PREFBTURA IúUNICIPAL I:::J?

NOVA SANTA BARBARA
esrmo oo pnReuÁ

CIáÚSULA TERCEIRA - DA VrcÊNClA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 12 (dozel meses, a contar da assinatura do mesmo,

mm validade e efcácia legal apos a publicaçfu do seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
As despesas demnentes desta Licitaçfu conerão por conta da seguinte dotação oçmentária:

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de PÍeços teÉ valldade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta conünuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e saüsÍazendo os

demais requisitos da norma, An. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não seÉ obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo faz&lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recuÍso ou indenizaçáo de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tânto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
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2o1t ]zsoo Feo0rr0.301.0340.2027 lo B.r.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

20í7 lrs10 Fo"001l03o1.ouo.znu lsos [s.r.so.ro.oo.oo lDoExercício

@ lszq lr.r.so.ro.oo.oo lDoExercício
20ir J2$0108"00il03di.0u0.20;a7 lrzs lr.r.so.so.oo.oo lDoExercicio
2oi7 lzs+o foa oor.ro.ror,os+o,zozz lszo lr,s,so.so oo oo loolp"plg

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb

da fonteprogramática de lNatureza da despesa

[ecuE0

xercicio

ldespesa



PREFBTURA MUNICIPAL I: i!NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

cúusuLA sExrA. Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsTRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:
- automaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados:

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermârio de pÍocesso administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de Íoç
maio[
- o seu preço rcgistrado se tomar, mmprovadamente, inexequivel em Íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamenlo dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, íacultada à AdministmÉo a

aplicagão das penalidades preüstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Ôrgâo GeÍenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o prcço rcgistrado, na hiÉtese deste se tomar superior àqueles praticados no meÍcado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razõês de inteÍesse público, devidamente moüvadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÉes decorÍentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no pnazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de RegistÍo

de Preços;

- caracterizada qualquer hiÉtese de inexecuÉo total ou parcial das condiÉes estabelecidas nêsta Ata de

Registo de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por corcspondência com aviso de recebimento, junlandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTrMA - DAS oBR|GAçôES DA BENEFtctÁRtA DA ArA
A Adiudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo mm as especificaSes descÍitas no Termo de Referência -
ANEXO 01, bem mmo no pmzo estabelecido e quantitaüvo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizandose

inteiramente pela execução inadequada;

- Manter-se Íegular (documentaÉo obrigatória náo pdena estar vencida) durantê toda a vigência da Ata de

Registro de PÍeços;

- Responder por todo o ônus reíerente à entÍega dos produtos, tais como, íretes, impostos, seguÍos, encargos

trabalhistas, previdenciários, fscais e comersiais, decorÍentes da mntrataçáo do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAçÕES D0 MuNtcÍplo

CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as infoÍmaÉes e os esclaÍecimentos, alinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- rejeltar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as oÍienlações passadas pelo Órgá: Gerenciador

ou com as especifcações constantes do Ato Convocatório, em paÍticular, de seu ANEXO 01.

J
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1::13
ESÍAOO DO PARÂNÁ

cúusul-A NoNA - DA AUToRtzAçÃo DA ENTREGA

A As aquisi@es do objeto da presente Ata de Registrc de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autoriza$es de Íomecimento, sua retilicação ou cancelamento, total ou parcial,

seÉ igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de Íomecimento
emitido pelo Municlpio.

CúUSULA DÉCIÍ'4A PRIMEIRA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deveráo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA oÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTo

0 pagamenlo oconeÉ em até o 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

ammpanhada da certidão expedida conluntamente pela SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os cÉditos tributários federais e à Divida

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os creditos tributários relativos às contribuiioes sociais

previstas nas alíneas 'a', "b" e 'c" do paÉgrafo único do aíigo 11 da Lei Federal n.0 8.212199í, às

contÍibuições instituidas a título de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍcado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura

aguardaÉ a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara Íarà o devido pagamento mediante deÉsito bancário. DeveÉ

constar da nota fiscal o nome do banm, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou outÍos

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara podeÉ deduzir do

montanle a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, enca[gos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônim n" 1712017. Nenhum pagamento será

eíetuado a beneficiáÍia da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coÍTeção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiâria da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar podutos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, dê acoÍdo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficaÉ obrigada a:

- Entregar os produtos nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar seÍvidor peúencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto mntratado.

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver pÉüa autorização da Administração da

Prefeifura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- ManleÍem durante a execução da ata de ÍegistÍo de preços todas as condiÉes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cúUsUI.A DÉCIMA SUARTA - DAS SANçÔES ADi,INISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamenle, nas seguintes sançôes:

o Advertência;

4 -,
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PREFEITURA MUNICIPAL
I : f]'rNOVA SANTA BARBARA

ESÍÂDO DO PARANA

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, alé o

máximo de 1070 (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desmnto do

valor mnespondente ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de í5 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados ofcialmente;

. Suspensão tempoÉria do direilo de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipôtêse de aplic4ão de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciáÍia da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preiuizo das demais san@s cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-â.justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de supÍir os seÍviços com materiais devido à interupção das vias de acesso às mesmas;

Í) acÉscimos de volumes ou modifica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão{e-obra no meÍcado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos teÍmos contratados diÍetamente pelo

Município.

cúusuu DÉcrMAourNTA DAs DlspostçôEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Eletrônlco No 1712017 e a proposta da empresa classifcada em ordem

crescente respectivamente, no certamê supÍa numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçÕes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes peÍtinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍD, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçâo.

E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

Íepresentantes das partes, ÔEão GerenciadoÍ e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara ,1510512017 .

Eric Kondo
RG n' 5,943.184-6 SESP/PR

PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

5
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PREFEITURA N/UNICIPAL

ESÍADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA ! 1,'|1

Empresa: Mega Dental lmportação,

Luidy de Ladeira

CNPJ: 25.34'1.162/0001-14

Beneficiária da Ata

e Comercio de Produtos Odontol. Eireli - ME

^ncCampos G.
Enfermeira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

Av
Aline

0 0"rrq^oU
AÍmelda

Yih a*uà1,r6*- -j *^r.'
Auxiliar de denüsta - Representante da SecretaÍia Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARÀNÁ

ATA DE REGTSTRo DE PREçO N.o 3820í7 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNEO NO í712017 - PMNSB

O MUNEÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade iuridica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - PaÍaná, CEP - 8ô250-000, ÍepÍesentada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileim,
casado, RG n'5.943.18,4-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Ôrgão
Gerenciador, em conformidâde com a Lei Complementar Federal n.0 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

fi.520n002, Decreto Federal n.0 7.8922013 en'8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de '1993, mm as altera@s posteÍiores,

em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNlco No í720í7, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESoLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem,
materiais odontológicos e medicamentos injetáveis, oÍerecido pela empresa MARYMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

23.í2í.920/0001-63, com endereço à Avenida Carlos Gomes,434 - CEP: 87015200 - Baino: Zona 05,

MaringíPR, neste ato representada pela Sra. Maryvone Aparecida Peron Buosi, inscrita no CPF sob no.

249.66,f.478-79, RG n' , doravante denominado beneficiária da Ata, cuja pÍoposta foi classificada, observada
as especificações, os preços, os quantilaüvos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes
abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital de

Prêgão Elêtrônico N! fln017, independentemente de transcriçá0. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos Íelacionados do licitantê vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01, podendo até

realizar licitação êspecÍfica para aquisição dê um ou de mais itens, hiÉtese em que, em igualdade de condições,

o beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do art. '15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no aí. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS

1^Íl )

Õ

20,00 1 1,92 238,40solidor CXLote

006

1 4676 AGULHA HIPODERMICA 25x5,5

descartável, estéril, siliconizada, haste de

aço inoxidável com ponta em bisel

trifacetado, canhão plástim em cor
universal conector padrão adaptâvel a

seringas e outros dispositivos,

embalagem individual, mm cobertura
asséptica. deveÉ constar extemamente
dados de identificaçao, procedência, tipo

de esterilizaçfo, data de validade, n0 do

lote, registro ms. cx c/ 100 unidades

720,00melhor

med
Lote

009

1 ALGODÃo HIDRoF|Lo rolo com 500
gramas.

11,00 1.100,00ortofen PCTE '100,00ALGODÃO ORTOPEDICO COM ÍibrAs

1000/o algodão cru, com baixo teor de

impurezas, em rolos de mantas

I
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uniÍormes, não estéril. Com capa de cola
vegetal hipoalergênica aplicada em uma
das Íaces. Pacote com 10 Unidades.

Lote

031

1 4766 CEDILANIDE injetável ampola com 2ml uniÃÊo
quimica

AMP 20,00 2,00 40,00

Lote

032
1 4769 CETOPROFENO 100 mg injetável

ampola,com 2 ml, caixa com 50 unds

cristalía CX 3,00 119,00 357,00

Lote

034

1 I53 CLORETO DE POTÂSSIO ISJ%
injetável ampola com10 ml.

isofarma AMP 10,00 0,35 3,50

Lote

035

1 67ô CLORETO DE SODIO 0,9% soluçáo
injetável ampola mm 1Oml

isofarma A[/P 10,00 0,32 3,20

Lote

039

I 4771 CLORIDRATO OE CIPROFLOXACINO +

DEXAMETASoNA 3,5+'l mg/ml solução
oftálmica 5ml

germed UN 5,00 19,92 99,60

Lote

047

1 4813 COLETOR DE MATERIAL PERFURO

CORTANTE 7 LITROS

descaóo
x

UN 40,00 2,46 98,40

Lote

054

1 4782 DEXALGEN (DEXAMETASONA +

DIPIRoNA + VITAMINA 812) solução
injetável 3 amp 3 amp ii x í ml

eurofarm

a

UN 30,00 17,00 510,00

Lote

069

1 6891 Fl0 DE SUTURÂ mononylon com agulha
de 2,5 cm tipo triangular cortante 4-0 mm
24 unidades

shalon CX 10,00 44,98 449,80

Lote

078

1 878 FUROSEMIDA inletável í0mg/ml cx c/ 50
amp - 2 ml.

hypfarm
a

CX 2,00 26,28 52,56

Lote

080

1 935 GENTAMICINA 80MG injetável cx c/100
ampolas de 2ml.

santisa CX 5,00 85,00 425,00

Lote

083

1 6900 HEPARINA PARA ADMINISTRAÇÃO SC:
5000 Ul/0,25 ML caixa contendo 25

ampolas de 0,25 ml

cristalia CX 2,00 139,98 279,96

Lote

084

I 936 HIDROCORTISONA 100 MG injetável
fnasco+diluente5 ml cx c/50 ampolas.

blau CX 3,00 224,99 674,97

Lote

085

1 4787 HIDROCORTISONA 500 MG injetável

Írasco+diluente 5 ml cx d50 ampolas

blau CX 5,00 464,99 2.324,95

Lote

088

1 4735 INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP
Disposiüvo para administração de
medicamentos/soluçÕes; possui 2

conectores luer lock fêmea universais

com tampas; Tubo ílexivel e transparente
em PVC de 60mm de comprimento; 2
clamp corta fluxo; Conector 2 vias, um

conector luer slip macho universal com
protetor. Embalado individualmente em

Papel Grau Ciúrgico e Íilme
termoplástico, contendo os dados

impressos de identificaçã0, codigo, lote,

data de fabricação e validade e registÍo
no Ministério da Saúde, conforme NBR

1404íí998

vitalgold UN 120,00 0,67 80,40

Lote

104

1 4790 METoCLOPRAMIDA solução injetável 5

mg/ ml cx c/ 100 ampolas .

isofarma CX 4,00 37,61 150,44

Lote 1 6901 OCITOCINA solução injetável 5 Ul/ml uniA.€o AMP 10,00 2,17 21,70

2
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VGÊNCN
O prazo de ügência da Ata de Registrc de Preços seÉ de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

mm validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Olicial do Município de Nova Santa

Báóara.

cLAÚSUrá OUARTA- DA DOTAçÁO ORçAMENTÁR|A

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação oçmentária:

cúusuLA ourNTA. DA VALTDADE DoS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mêses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta mntinuar se mostrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decrelo no 6.906/03. Durante o pÍÍuo de

validade desta Ata de Registm de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obígada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazàlo atravês de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recuBo ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocoÍência de alguma das hipóteses legalmente

previstas paÍa tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA. Do cANcEtÂMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

A Ata de RegistÍo de Píecps podeÉ ser cancelada pela Adminisbação:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restaÍem fomecedores registrados;

- peb Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de procêsso administrativo especifico, assegurado o contradilório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- compÍovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorência de casos fortuitos ou de Íoç
maioI
- o seu preço rwistrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevaçfo dos pregos de

mercado dos insumos que compõem o custo do seÍviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, íacultada à Administraçáo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as nazões do pedido. *..

3

105 lquimica
Lote

111

I 4746 POLVIDINE TÓPICO Írasco c/ 1 litro. Ivic

lprrarma

FR 20,00 13,68 273,60

TOTAL 7.903,48

DOTAÇÓES

2017 lzsoo loa.oor. r o.sor.or+o.zozz lo le.s.so.eo.oo.oo Do Exercício

2o1t lzsro loa.oor.ro.aor.ouo.zozz lsos lr.e.so.ro.oo.oo Do Exercício

2o1t lzszo loS.oor.ro.gor.og+o.zozz lszq lr.r.so.so.oo.oo Do Exercicio

zo17 lzsso log.oor.ro.gor.oa+o.zozz lszs la.s.so,eo.oo,oo Do Exercicio

2017 lzslo loe.oor.ro.sor.or+o.zozz hzo lr.s.so.so.oo.oo Do Exercício
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- não aceitar reduzir o preço registmdo, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- peÍder qualquer condição de habilitação ou qualificação tecnica exigida no processo licitatório;

- poÍ razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obÍigaÉes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de RegistÍo

de Preços;

- caracterizada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos pÍevistos, será feita pessoalmente ou por coíespondência com aviso de recebimento, juntardcse o
compÍovanle aos autos que deram origem ao registÍo de preços.

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRrcAçÕEs DA BENEFToÁR|A DA ATA

A Adjud icatária obrigar-seá a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifica@s descritas no TeÍmo de RefeÉncia -
ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Preíeitura, responsabilizandose

inteiramente pela execução inadequada;

- Manterse Íegular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

RegistÍo de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguÍos, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e mmerciais, deconentes da contratação do ob.ieto;

cúusuLA orrAvA - DAS oBRTGAçÕES Do ÍrtuMclplo
CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as informa@es e os esclarecimentos, aünentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

benefuiária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo mm as orientaçôes passadas pelo Orgão Gerenciador

ou mm as especificaÉes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 0'1.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fomecimento

emitido pelo Municipio.

cúUsUI.A DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em hoÉrio comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida

Aüva da Uniáo (DAU) por elas administnados, inclusive os cÉditos tributários relativos às contribuiçoes sociais

previstas nas alíneas 'a', "b' e 'C do paÉgraÍo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.2121991, às

4
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cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo DA ENTREGA

A As aquisi@s do objeto da presente Ata de Registro de Preços seÍáo autorizadas, caso a caso, peb Órgão

Gercnciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua ÍetiÍicação ou cancelamento, total ou paÍcial,

seÉ igualmente autorizado pelo órgão requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
estaoo oo pannruÁ

contribui@s instituídas a titulo de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certifcado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS, Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeítura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara faÉ o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constat da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deÉsilo, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárban podeÉ deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaçÕes, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 1712017. Nenhum pagamento seÉ
efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere diÍeito a rea.iustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A benefciária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Enhegar produtos de boa qualidade, mnforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifica@s constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva pÍoposh;

A beneÍiciária da Ata ficaÉ obrigada a:

- Entregar os produtos nas condições, no preço e nos pt'arzos constantes desta ata;

- Não contralar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do obieto confatado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autoriza@ da Administnação da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiÉes de habiliteão e qualificaÉo

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DAs SANçôES ADMTNTSTRAT|VAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

o Multa de l07o (dez por cento) sobre o valor esümado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registm de Preços;

r Multa de 0,3% (zero virgula tês por cênto) poÍ dia de fomecimento incompleto ou êm atraso, até o

máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor conespndente ao fomecimento náo realizado pela beneficiária da Ata, Íecolhida no prazo márximo

de í5 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oícialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedoÍ o conúaditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das san@s pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oubas, pÍevislas em Lei,

inclusive responsabilizaçfu do fomecedor por eventuais pedas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serâo descontadas dos pagamentos a seÍem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e alterações. .-r-

5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wurr.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

1?l?
ESTADO DO PARANA

Considerar-s+á jusüficado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de eneÍgia elêtrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supdr os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

Í) acéscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão{eobra no meÍcado;

h) atrasos decorÍentes de outros sêrviços e/ou instalação inerentes es termos contÍatados diretamente pelo

Municipio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIçÔES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Elehônico No 1712017 e a proposta da empresa classiícada em ordem

cÍescenle respecüvamente, no certame supra numeEdo. Os casos omissos serão resolvidos com obsêÍvância

das disposições constantes das Leis n" 1052012002, Lei 8.666/Í993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA sExrA - DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que Íoi pacfuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

ÍepÍesentantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneliciária da Ata, e pelo respnsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 1510512017

,z/ ,S/' , ..
L*,/ta1

/Erlc'íbndo
RG n" 5.943.í84{ SESP/PR

Prebito Municipal

Autoridade Competente

--\rvv?qu.s-\-
Maryvone Apareclda Peron Buosi

Emprcsa: Marymed Distribuidora de ttíedicamentos e Conelatos Ltda - Me

CNPJ: 23.í21.920/0001-63

Beneficiária da Ata

Allne Campos G. Almeida
Enfermeira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

NOVA SANTA BARBARA

,/.ü ,* ,i.. ),,.^ o- -l*_,rÍ-
Valérla da Sllva Ffeitas

Auxiliar de dentista - RepÍesentante da Secrctaria Municipal de Saude responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REG|STRo 0E PREçO N.0 392017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 17120í7 - PMNSB

0 MUNrclPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídicâ de direito público intemo, inscdta no
CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sêde na Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes,222 - Cenlro, Nova Santa
Báóara - Paraná, CEP - 8ô250-000, represenlada neste âto por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.0 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o
10.52012002, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n'8.250/20'14, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 2l de junho de 1993, com as allerações posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÂo ELETRÔNrco No í720'17, homologada pelo

PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os pÍeços para eventual aquisição de materials de enfermagem,
materiais odontológicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa BASCEL SOLUçÔES LTDA . EPP,
pe-ssoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.21.515.353/000'l-02, com endereço à PR 180, KM 02
NÂ'450, 0 - CEP: 85601970 - Baino: Água Branca, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo Sr.
Felipe Cella Basegglo, inscrito no CPF sob no. 053.698.479-40, RG n" , doravante denominado beneÍiciária da
Ata, cuja pmposta foi classiÍicada, observada as especiÍcações, os preços, os guantitativos na licitaçár
supracitada, bem como as cláusulas e mndiçÕes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de pÍeços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, conforme especificado no ANEXO 01, que intEna o Editâl de

Pregão Elêtrônico N} 1712017, indêpendentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador náo se obnga a

adquirir os produtos Íelacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até

realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições,

o beneficiário do registro teÉ preÍeÉncia, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS

ITENS

Lote

007

1 4680 Âtcool eluco zoolo frasco c/ 1

litro caixa c/í 2.

DA ILHA 80,00 áá 00 3.599,20

25,50Lote

024
837 BROMETO DE IPRATROPIO

0,25MG/ml solução de inalaçâo c/
20ml

HIPOLABO

R

UN 30,00 0,85I

814,441 923 BROMETO DE N-

BUTILESCOPOLAMINA +

DIPIRONA SODICA SoL. inj.

4mg+500m9/ml CX com '100

ampolas de 5 ml

HIPOLABO
R

6,00 135,74Lote

025

UN 30,00 2,87 86,10Lote

026

1 5670 BROMIDRATO DE FENOTEROL
smg/ml uso oral e analatório gotas

20 ml

HIPOLABO

R

13,99 ô99,50BUTILBROMETO DE

ESCOPOLAMINA + OIPIRONA

sÓDtcA 6,67 + 333,4 mg/ml c/ 20
ml em gotas

HIPOLABO
t(

UN 50,00Lote

028

1 4765

I
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!

Lote

038

1 4770 CLORIDRATO DE AMIODARONA
injetável 5Omg/ml ampola 3ml. Cx
com 50 unidades (ancoron)

HIPOLABO
R

1,00 98,85 98,85

Lote

040

1 4778 CLORIDRATO DE RANITIDINA
50MG/2ml c/ 50 ampolas.

HIPOLABO

R

cx 5,00 28,48 142,40

Lote

041
1 6449 CLORIDRATO DE TETRACAíNA

'l7o + CLORIDRATO DE
FENILEFRINA'l% Solução
oftálmica estéril

ALLERGA

N

UN 15,00 'l '1,04 165,60

Lote

055

1
o2í DICLOFENACO SODICO

75MG/3ml cx c/ 50 amp .

HIPOLABO

R

15,00 30,19 452,85

Lote

057

1 4783 OIMENIDRATO3O MG +

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA

10MG + GLICoSE 1000 MG +

FRUT0SE'í000MG. caixa de 100

ampolas de '10 ml

TAKEDA CX 2,00 110 00 679,98

Lote

059

1 vbb DIPROPIONATO DE

BETAMETASONA fosfato dissódico

2 mg de betametasona 5 mg,

ampolas com 3 ml. Caixa com 6

unidades

PHARLAB UN 3,00 29,31 87,93

Lote

061

1 4720 EQUIPOMACROGOTAS com
câmara de gotejamento flexivel e
tÍansparente (relação 20 gotas/ml),
ponta perfurante (penetrador) para

adaptâÉo em frasco (ampolas)

bolsas, protetor da ponta perfurante

(penetrador), pinça rolete, tubo
flexível transparente, conector luer
macho (encaixe por pressão),

protetor do conector. estéril,

descaÉável, embalado
individualmente com dados de
identificaçã0, procedência, tipo e
data de esterilizaçã0, validade, no do
lote, registrado ms., de acordo com
as normas da abnt

CIRUTI UN 2.500,00 0,99 2.475,00

Lote

076

1 4786 FOSFATO DISSODICO DE

DEXAMETASONA INJETÁVEL 4

MG/ML INJETÁVEL 2,5 ML CX C/ 50

HIPOLABO
R

CX 10,00 41,17 411,70

Lote

095

1 6911 UDOCAíNA (CLORIDRATO) GEL
TÔPICO 2% com I bisnaga. htdo de
3os

HIPOLABO

R

UN 10,00 1,99 19,90

Lote

096

1 889 LIDoCAINA 2olo sem vasoconstritor
20 ml inj. cx c/l2

HIPOLABO

R

UA 5,00 28,59 142,95

Lote

112
1 4794 POMADA OFTALMICA COM 3,5G

coMPosrÇÃo cLoRANFENTcoL
+ AMINOACIDOS +METIONINA +

RETINOL

I-ATINOFA

RMA

UN 15,00 13,67 205,05

Lote

118

I 7222 SALBUTAMOL 0,5 MG/ML solução

intravenosa cx. com 50 ampolas

HIPOI-ABO

R

3,00 6 r,99 185,97

Lote 1 1072 SORO FISIOLOGICO fiasco 100m1 EQUIPLEX FR '1.800,00 1,99 3.582,00

2
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

0 prazo de ügência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Ofcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
As despesas demnentes desta Licitação conerão por conta da sêguinte dotação orçamentária:

CúUSULA OUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prÍtzo de

validade desta Atâ dê Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneíciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de algumâ das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA - D0 GANCELAMENTO DA ATA DE REG|STRo DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracteÍizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de foqa

maior;

Rua Walfredo Bittencourt de Morae s no 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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131 (solução de cloreto de sódio a 0,9%)
injetável e sem conservantes.
acondicionado em frascos plásticos

transparentes.

Lote

132
1 SULFATO DE MORFINA 0,'l mgiml

ampola com 1ml, cx com 50
ampolas

HIPOLABO

R

CX '1,00 392,98 392,98

TOTAL 14.267,90

DOTAÇOES

2017 lzsoo loa,oor.ro.sor,oslo.zozz lo ls.r.so.ro oo oo lDo Exercicio

2017 lzsro loe,oor.ro.aor,ol+o.zozz l$s lr.r.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

2017 lzszo loa.oot.to.eot.ol+o.zozz llzq ls.e.so.ao,oo.oo lDo Exercicio

2017 lzsro loa.oot.to.aot.os+o.zozz lrzs lr.r.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

2017 lzsm loa.oot.to.rot.orm.zozz llzo lr.s.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

r
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- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitaçáo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não ac€itas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço Íegistrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de intercsse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo compareceÍ ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita p€ssoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTrMA - DAS oBRrcAçôES DA BENEFTCÁRA oA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaÉes descritas no TeÍmo de Referência -
ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitalivo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podeá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da contratação do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRrcAçoEs Do MUNrcíplo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as oÍientações passadas peto Orgão Gerenciador

ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 0í.

cúusulA NoNA - DA AUTORTZAçÃo 0A ENTREGA

A As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

seÉ igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorizaçâo de fomecimento

emitido pelo Municipio.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, fcando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabitidades.

Jrl,
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Do PAGAMENTo

O pagamenlo ocoreÍá em até o 30 (trinta) dias apos a entÍega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjunlamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, incluslve os créditos tribúá,ios relativos às mntribui@s sociais
previstas nas alineas 'a', 'b" e 'c' do paÉgrafo único do artigo Í'l da Lei Federal n.0 8.2í2'1991, às

mntribuições instituidas a titulo de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a teÍceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciandese novo pftrzo para o pagamento. Sendo que a
Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara ÍaÉ o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis pan a eÍetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indeniza@s, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos temos do Pregão Eletónim n" 1712017 . Nenhum pagamento seÉ
efetuado a beneficiáda da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ala deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposla de pÍeços;

- Assumir inteira Íêsponsabilidade pela entrega dos produtos, de acodo com as especifica@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respecüva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os prcdutos nas condições, no preço e nos pritzos constantes desta ata;

- Não contratar seÍvido[ pertencente ao quadro da PÍefeifura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver pÉvia autorizafao da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara.

- Manterem duranle a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

CúUSUI.A DÉcilA QUARTA- DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumÍdas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem iustificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas se!uintes sanÉes:

o Advertência;

o Multa de Í0% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do í.0
colocada do item em assinar a Ata de RegistÍo de PÍeços;

. Multa de 0,30/o (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümado da contrataçfu, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, Íecolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmenle;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administra@ Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicaçâo das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilídade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

'!T

1,9,{L 5
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As importâncias relativas a multas seÉo descontadas dos pagamentos a seÍem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso pr@essar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sânÉes cabiveis, sejam estas administmtivas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétdca e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supriros serviços om materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acÉscimos de volumes ou modiíca@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãode-obra no mercado;

h) atrasos decorÍentes de outros servÇos e/ou instalação inerentes aos temos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA DAs DrsposrçoEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Elêtrônico No 1712017 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respecüvamente, no certame supra numerado, Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n0 '10520/2002, Lei 8.666/í993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbua,1510512017 .

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR
PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

l,l*(l..Q!,. &x.oo
Felipe Cella Baseggio \u-

Empresa: Bascel Soluçôes Ltda - EPP

CNPJ: 21.515.353/0001-02

Beneficiária da Ata

- www.nsb. v.br

6
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AuxiÍiar de dentista - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

fl"Lt^t c ü ürr..irclz
Aline Campos G.-Almeida

Enfermeira - Representanb da SecretaÍia Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

(\ .,
{o\,.-o às' ;S-ç- .}lXo,
Valéria da Silva Éreitas

Y*L{* 7
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 4{t2017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO NO í72017 - PMNSB

O lruNrclPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídicâ de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.56í.080/0001-60, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, Íepresentada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Ôrgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Fedenl n.o

10.52012002, Decreto Federal n.0 7.89?2013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal
no 04'l/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteÍações posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNrco No 1712017, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontologicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORÂ
DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

12.069.550/000'146, com endereço à Rua Bento Gonçalves N' 60, SALA 601 - CEP: 99718000 - Baino: Cento,
Paulo Bento/RS, neste ato representada por seu procurador, Sr. Henrique de Lima Santos, inscrito no CPF sob

n0. 027.755.98048, RG n' 1100633815, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classificada, observada as especiÍica@s, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e mndi@es abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, conforme especiÍcado no ANEXO 0í, que integra o Edital de

Pregão Elekônico N." 17t2017, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01, podendo até

realizar licitação especiÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições,

o beneficiário do registro teÉ preÍerência, nos teÍmos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECI DO OBJETO E REGISTRADOS

ITENS

PCTE 230,00 9,70 2.231,00Lote

014

1 TADURA DE CREPOM DE 15 CM de
por 3.0 m de mmpÍimento

8 Íios cm2, pacote c/12 unidades,

nÍeccionada em algodão cru ou

mponente sintético, bordas com
que impeça o desÍiamento,

adequada, enrolada

iformemente de forma continua e
lÍndrica, nâo estéril, embalagem individual

com dados de identificação, procedência,

e tipo de esterilizaÇão, no do lote,

MS

ANDREO
NI

1047

15,72 2.829,60ANDREO
NI

PCTE 180,00Lote

015

1 1049 TADURA DE CREPOM DE 20 CM de
por 3.0 m de compÍimento

8 fios cm2, pacote c/12 unidades,

ada em cru ou

1
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componente sintético, bordas com
acabamento que impeça o desíamento,
elasticidade adequada, enrolada
unifoÍmemenle de forma mntinua e
cilindrica, não estéril, embalagem individual
e com dados de identifcação, procedência,

data e tipo de esterilização, no do lote,
registro ms

Lote

050

1 4710 COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ÊSTÉRIL
(cAMP0 oPERATÓRI01 23x2S cm.
Pacote mm 50 unidades. A Compressa
Ciúrgica (Campo Operatório) é
conÍeccionada com fios 1000/o algodão em
tecido quádruplo com ou sem Íio radiopam
A compressa Íesulta do entrelaçamento
das quatro camadas, com do tecido que a
compõem para evitar o deslizamento entre
as mesmas. Posui um cadaryo duplo em
Íorma de alça

ANDREO
NI

UN 3,00 37,35 112,05

Lote

05'l

,1

4711 COMPRESSA DE GAZE hidófila 7.5x 7.5
cm com densidade de 11 fios/cm2,

confeccionada em tecido 1000/o algodã0, de
cor branca, isento de impurezas,

apresentandcse em I camadas e 5 dobras
(para dentro) tramado no tecido, não

estéril, pacotês c/ 500 compressas

GAZETE
X

PCTE 1.400,00 9,'r5 12.8'10,00

Lote

064

1 6447 ESPÁTULA EM MADEIRA (ABAIXADOR

DE LINGUA) pacote com 100 unidades

ESTILO UN 130,00 2,98 387,40

Lote

072
1 4728 FITA AUToCLAVE 19mm x 30m - 3m IVASTER

FIX

UN 100,00 2,58 258,00

Lote

100

1 2527 LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO
EXTRA PCXC/íOOUNDS

DESCAR

PACK
CX 160,00 1 1,79 1.886,40

Lote

10'l

1 1060 LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO P CX
C/ 1OO UNDS

DESCAR
PACK

CX 700,00 1 1,99 8 393,00

Lote

119

1 1066 SCALP No 23G dispositivo para infusão

venosa, descartável, estéril, siliconizada,

com cânula de 4o inoxidável, parede fina,

com bisel triÍacetado, âsa plástica ílexivel
ou similar, com identificação do calibre na
asa, protetor rígido, tubo transparente
flexível, conector luer e tampa pÍotetora,

cor padrão universal. embalagem individual

com abertura asséptica, contendo
extemamente dados de identificaçáo,
procedência, tipo e data dê esterilização,

validade, no do lote e registro ms

VITAL

GOLD
UN 2.400,00 0,48 1.152,00

Lote

120
1 1067 SERINGA DESCARTAVEL I ML com

agulha insulina 13 x 4,5.

DESCAR

PACK

UN 1.800,00 0,14 252,00

Lote

144
1 5665 VASELINA LIQUIDA frasco c/ 1000 ml DESYDR

ATE
FR 10,00 21,10 21 1,00

TOTAL 30.522,45

)
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CI-AÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNCA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mêses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no DiáÍio Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁR|A
As despesas deconentes desta Licitação coneráo por conta da seguinte dotação orçamentária:

cúusuLA eurNTA. DAVALTDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art, 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de RegistÍo de Preços,

podendo ÍazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para lanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMEI.ITO OA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administraçáo:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registnados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente teÉ o seu registro de pÍêços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de foça

maior;

- o seu preço regislrado se tomar, comprovadamente, inexequÍvel em íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores paÍa cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edilal, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaÉes decorÍentes desta Ata de Registro de Preços;

3

DOTAÇOES

2017 lzsoo loa.oot.to.aot.ol+o.zozz lo lg.s.go.so.oo.oo lDo Exercício

2017 lzsto loa.oot.to.lot.os+o.zozz For ls.e.so.so.oo.oo lDo Exercicio

2017 lzszo loa.oot.to.rot.orao.zozz llzt ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício

2017 lzsso loa.oot.to.sot.oaao.zozz lgzs ls.e.so.ro.oo.oo lDo Exercício

2017 12s40 loa.oot.to.sot.oa+o.zozz lizo ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconenles; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoâlmente ou por corespondência com aviso de recebimento, juntandGse o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTrMA - DAS oBRtcAÇôEs DA BENEFTCÁR|A DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifica@es descritas no Termo de Referência -
ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

REistro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, íscals e comeÍciais, decorÍentes da confatação do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçôEs D0 MUNrcípo

CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimenlos, atinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- reieitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Ôrgão Gerenciador

ou com as especiÍicaçóes constantes do Ato Convocatório, em paÍticular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NoNA - DA AUToRIzAçÃo DA ENTREGA

A As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registo de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 0rgão

Gerenciador. A emissâo das autorizaçóes de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgáo Íequisitante.

CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de atê 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fomecimento

emitido pelo Municipio.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OO LOCAL DA ENTREGA

produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, Írete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Ôrgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

GúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO

0 pagamento omnerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributários federais e à Divida

Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribui@es sociais

previstas nas alÍneas 'a", 'b' e 'c" do paÉgrafo único do artigo '11 da Lei Fedenal n.0 8.2121991, às

contribuições instituídas a titulo de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a tercêiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardaÉ a regularização por parte da mntratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

4
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constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária recepto€ do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivaçâo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Elekônico n' 1712017. Nenhum pagamento seÉ
efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a conêção moneÉria.

CúUSULA DÉGIMA TERCEIRA - DAS coNDIcÓEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotdo em sua proposta de preços;

- Assumir inteina responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condições, no preço e nos pnzos constantes desta ata;

- Não contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉCMA QUARTA- DAs sANçoES ADMrNrsrRATrvAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execuçâo da Ata

de Registro de Preços, sem iustiÍicativa aceita pelo órgáo ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançõ€s:

o Advertência;

. Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 'l.o

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula tnôs por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

mâimo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais peÍdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pnjuízo das demais sanções cabíveis, se.jam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e alterações,

Considerar-se-á justificado o atÍaso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratâdos diretamente pelo

Municipio.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA DAs DrsposrçÕES FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 17nU7 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no í0520/2002, Lei 8.666/í993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMÂ SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representanles das partes, 0Ígão Gerenciador e a benêÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 1510512017 .

nd
/

i3?n

0

Tohl Heelth DistÍibuidora de Matêriâis
Eireli

CNPJ ,I

Rua 60

CEP

Empresa: Total

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR
Prefeito Municipal

Autoridade

Hen

tÍt Mate Medio EirêlliP

CN J: 12.069 0/000146

BeneÍiciária da Ata

0),t" , Ç
Aline Campos G

0"0mi,tch
meida

q
.Ãr

Enfermeira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

J*r^r\o5*." ) tX-"
Valéria da Silv*f reitas

Auxiliar de dentista - Representante da Secretada Municipal de Saúde respomfuel pelo acompanhamento da ata

6
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ATA DE REGTSTRO DE PREço N.0 4í2017 - PMNSE

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 
,I72017 - PMNSB

0 MUlllCÍPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.56í.080/000í-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, Íepresentada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileio,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Ôrgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89?2013 e n'8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decrelo Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de Í993, com as alteÍações posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÂo ELETRÔN|Co No 1P,n017, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontologicos e medicamentos injetáveis, oÍerccido pela empresa ALVES E SARTOR LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscÍita no CNPJ sob no. 07.724.52310001-20, com endereço à Rua Souza Naves,
3223 - CEP: 85802080 - Baino: Centro, Cascavel/PR, neste ato representada pelo Sr. Fabio Di Castro Alves,
inscrito no CPF sob no. 881.345.049-49, RG n' 7.514.í97-5 SESP/PR, doravante denominado beneftclária da
Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitação

supracitada, bem como as cláusulas e mndições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constifui objeto desta Ata o registÍo de preços, a eventual aquisigão de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos inJetávels, mnforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de

Pregão Eletrônico N.' fln|i, independentemente de transcÍição. O 0rgão Gerenciador n& se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no ANEX0 01, podendo até

realizar licitação especiÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições,

o beneficiário do registro teÉ preÍerência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECI REGISTRADOSDO OBJETO E

17)1

Lote

020

1 4698 BOLSA COLEÍORA DE URINA

mnfeccionado com material laminado
plástico de PVC atóxico, termo soldado

em Íormato de bolsa, com uma Íace
transparente e outra leitosa,sistema de
válvula anti refluxo, alça plástica

resistente, tipo oculos para sustentação e
manipulaçã0, tubo extensor com

aproximadamentel 1 Ocm, diâmetro

intemo de 7mm, com sistema de corta
fluxo, tendo em sua extremidade conectoÍ
universal e tampa,com ponto auto retÉtil
pa-ra coleta recente de urina, sistema

Épido de drenagem, clamp oclusor
dentado, esterilizado a oxido de etileno

LABOR

IMPORT

UN 250,00 3,50 875,00

0,93Lote

030

1 4700 CATETER NASAL TIPO OCULOS
medida única, esterilizado a raio gamma,

em balado individualmente em saco
plástico, constando extemamente os

[/EDSON
DA

UN 350,00 325,50

1
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dados de identiÍicação, procedência

marca, data de Íabricação e validadà

Lote

033

1 4703 CINTo ARANHA com Íitas de nylon
altamente resistente. Presilhas em velco
Cintas móveis com regulagem de
comprimento. Cores individuais para

facilitar a imobilização de vitimas.
Desenho padronizado para aplicação em
pranchas de imobilizaçâo

MARIMA

R

UN 2,00 65,80 131,60

Lote

042

,l
4708 COLAR CERVICAL para resgate

tamanho grande para resgate.

conÍeccionado em polietileno, de alta
densidade, em í/16 mm, refoçado na
parte da frente com mais um milimetro,
permitindo uma maior Íesistência e apoio
é Íevesüdo de espuma macia tipo eva
macio especial (etil vinil acetado). fecho
em velcro de 05 mm em um dos lados,

em cores de padÉo universal

RESGAT
ESP

UN ô,00 13,88 83,28

Lote

043

1 4707 COLAR CERVICAL para resgate

tamanho médio mnfeccionado em
polietileno, de alta densidade, em 1/16

mm, reÍoçado na parte da írente com

mais um milímetro, permilindo uma maior
resistência e apolo. é revestido de
espuma macia üpo eva macio especial
(etil vinil acetado). Íecho em velcro de 05
mm em um dos lados, em coÍes de
padrão universal.

RESGAT

ESP

UN 8,00 36,90 295,20

Lote

077

'1 6154 FRASCo PARA ALTMENTAÇÃo

ENTERAL 300 ML. Frasco fracionador
para soluções enterais; - Permite

tratamento térmico (âquecimento,

resfriamento) de soluções; - Livre de
Bisfenol-A; - Tampa com membrana
perfurável, adaptada aos equipos de
alimentação enteral nas cores verde; -
Frasco em PE de 300m1 graduado com

escala de 50 ml; - Com dispositivo para

tixação em suporte; Atóxico; - Volume:

300m1.

BIOBASE UN 1.400,00 no? 1.302,00

Lote

086

1 4733 H|POCLORITO DE S0Dl0'l%. galão 5

litros.

CICLOFA
RMA

GL '160,00 17,29 2.766,40

Lote

093

I 563 LAMINAS DE BISTURI no 23 cx c/100 SOLIDOR CX 15,00 22,45 336,75

Lote

115

1 ô895 PROPE SOLADO BRANCO

confeccionado em TNT; tecido não tecido
1 00% polipileno, material descartável,

atôxico, comprimento de
aproximadamente 33 cm e altura I cm.

Pacote com 100 unidades

JARC PCTE '1,00 7,40 7,40

Lote

136

1 665 TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR
COMPACTO resistente a água, sua

SOLIDOR UN 40,00 10,99 439,60

2 eRua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário ofcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas deconentes desta Licitação coneÉo por mnta da seguinte dotação orçamentária:

CúUSULA OUINTA. DA VALIDADE Dos PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá yalldade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantapsa para a Admlnistração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o pÊEo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adqulrir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba Íecurso ou indenizaçáo de

qualqueÍ estÉcie à empresa beneÍiciária, ou, cilncelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garanüdos à beneliciária, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

CúUSULÂ SEXTA . DO CANCELAMEilTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de PrEos podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caraclerizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o cont[aditÓrio e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprcvar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos ,ortuitos ou de Íorça

maior
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do seruiço. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser Íormulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

J

memória permite registrar a úttima
medição; aúGteste; emite sinal sonoro;
desliga automaticamente; ammpanha
um estojo, garantia de 1 ano, nas cores
vede e amarelo

TOTAL 6.562,73

ES

.001.10.301.0340.2027 mffftlfinfi) Do Exercício

fit m .00í.10.301 .0340.2027 pOl lr.r.so.ao.oo.oo Do Exercício

fr 001.10.301.0340.2027 ltZ+ lr.r.so.eo.oo.oo
Z 001.10.301.0340.2027 ISZS Ig.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

7 m .001.10.301.0340.2027 lSZo Ie.3.SO.rO.OO.OO Do ExercÍcio

ELMWM
@il/wr.[ELMEilU
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- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomâr supenor àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devrdamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçoes deconentes desta Atâ de Registro de Preços;

- não comparecer ou se Íecusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do câncelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandese o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

GúUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAçÔES DA BENEFrcÉRA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de amrdo com as especificaçÕes descritas no Termo de Refenência -
ANEXo 0í, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inleiramente pela execução inadequada;

- ManteFse regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de PrEos;
- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos

trabalhislas, preüdenciários, fscais e comeÍciais, deconentes da contratação do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRrcAçÕEs Do MUNEípo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- reieitar os prcdutos equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão Gerenciador

ou com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

cúusuLA NoNA - DA AUToRtzAçÁo DA ENTREGA

A As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fomecimento

emitido pelo Município.

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

0 pagamento ocoÍerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tÍibutários Íederais e à Dívida

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relatrvos às contribuiçôes sociais

4
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pÍevistas nas alineas 'a", 'b' e 'c" do paÉgrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Cerliíicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

consta[ da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O Municipio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletrtnico n" 1712017 . Nenhum pagamento será

eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a rea.lustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condiÉes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contrahr servidor pertencente ao quadro da Prefeitua, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçfu da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execuçáo da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DAS SANçôES ADMlNlsrRATlvAs

0 descumprimento total ou paÍcial das obdgações assumidas pelo fomecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguaÍdados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneíciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de Í5 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de atê 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata nâo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas seÍão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneíciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seÍão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

ConsideraÊse-á justiÍcado o atÍaso no atendimento somente nos seguintes casos:
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a)greves;

b) epidemias;

c) cortes fteqüentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçóes substanciais nos mateÍiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãGde-obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

cúusuLA DÉcrMA eutNTA DAs DrsposrçôES FrNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Elehônico No í712017 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

cÍescente respectivamente, no certame supna numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n" 1052012002,1ei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavÍou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a benefciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 1 5105 12017

Éric Kondo
RG n'5.943.1 SESP/PR

Prefe pal

FatÍo Alves

Emffn: Alves e Sartor Ltda

CNPJ: 07.724.523/0001-20

Beneficiária da Ata

üüni, c-,ü ü.ulr*rt
' Allne Campos G. Almeida

Enfermeira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

$#;tr'i-trHur L^rt
Auxiliar de dentista - RepEsentante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA 0E REG|STRo DE PREçO N.o 42n0Í7 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO NO 1720í7 - PMNSB

0 MUNICÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de diÍeito púbtico intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.561.080/000'l-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centrc, Nova Santa
Báóara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brâsileiío,
casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Orgãr:
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o
10.52012002, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de í993, com as alteÍaçoes posteriores,
em face da classificação das propostas apÍesentadas no PREGÂo ELETRÔNICO No fln|fl, homologada pelo
PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os pÍeços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontolôgicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa ECO . FARMAS . CoMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. ME , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 85.477.586/0001-32,
com enderqo à Rua Santa Catarina,850 - CEP: 8580'1040 - Baino: Cento, Cascavel/PR, neste ato
representada pr seu procurador, Sr. Euclides Luiz Tomazelli, inscrito no CPF sob n0. 060.116.839-91, RG
n"3.145.703-3 SSP/PR, doravante denominado beneficiária da Ata, cuia proposta Íoi classificada, observada as
especificações, os pÍeços, os quantitalivos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de matêriais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, conÍorme especiÍicado no ANEXo 0í, que integra o Edital de

PÍegão EletÍônico N.'17120í7, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01, podendo até

realizar licitação específca para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condi@s,
o beneficiário do registro teÉ preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no arl. 70,

do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E REGISTRADOS

ITENS

Lote

021

1 6644 BOLSA DE GELO REUTILEÂVEL DE

2OO ML
GELOTEC
HO

UN 20,00 1,73 34,60

20,00 8,50 170,00Lote

022
1 6643 BOLSA DE GELO REUTILEÁVEL DE

4OO ML

GELOTEC

HO

UN

Lote

023

1 6642 BOLSA DE GELO REUTILIZAVEL DE

5OO ML

GELOTEC

HO

UN 20,00 7,50 150,00

cHrEsr 0 CX 10,00 80,00 800,00Lote
UbU

I 7219 OIPROPRINATO DE

BECLOMETASONA 4OO MCG/ML

Suspensão estéril para

inalaçãoEmbalagens com 10

flaconetes contendo 2 ml cada.

112,00 336,00HIPOLABO
R

CX 3,00Lote

067

1 7220 FENTANIL AMPOLAS 2 ML CX. COM

50 AMPOLAS,

10,00 6,00 60,00NATULAB

0

UNLote

075

1 4730 FLEET ENEIúA soluqão liquida
frasco mm 1$ml.

1
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Lote

081

1 5672 GLUCONATO DE CALC|O. Frasco -

ampola com 10 ml a 10% (10Omm/ml)
ISOFARMA
0

AMP '10,00 2,81 28,10

Lote

089

1 7221 ISORDIL sublingual de 2,5 mg: caixa
contendo 30 compÍimidos

SANVAL O CX 5,00 1 í,50 57,50

Lote

091

I 5654 KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO
INFANTIL (máscara, prolongamento,

adaptador para copinho, copo
reservatório). para ar comprimido.

DARU O UN 20,00 5,42 108,40

Lote

097

1 1061 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL,
tamanho no 7,5 c/ í par,

confeccionada em látêx natural,
íntegro e uniforme, Íormato
anatômico, minimo 28 cm de
comprimento, punho ajustável com
bainha ou friso, lubriÍicada com
material bio-absorvivel em quantidade
adêquada, atóxica, hipoalergênica,

invólucro intemo com identiÍicação de
mão diÍeita e esquerda, embalagem
extema em papel grau ciúrgim, com
abertura asséplica, contendo dados
de idenüficação, procedência, tipo e
data de esterilizaçã0, validade, n0 do
lote, registro ms

MAXITEX O PAR 350,00 1,03 360,50

Lote

106

1 4738 ÓcuLos PROrctoR incotor hasles
pretas, lente incolor de policarbonato,
proteção contra raios uva/uvb. escudo
lateral de policaóonato. ajuste
telescôpio de haste em 4 posiçóes.

embalagem individual em sam
plástico. possui mrdão de seguÍanqa

DANNY O UN 4,00 3,48 13,92

Lote
'107

1 1005 OLEO GIRASSOL FRASCO COM
5OO ML

KELDRIN O UN 10,00 24,13 241,30

Lote

110

1 Á.741 POLICRESULEN0 360MG/g. soluçao

concentrada.

TAKEDA O UN 8,00 27,69 221,52

Lote

124

1 4754 soLUÇÃ0 DE RTNGER LACTATO

Cada frasco 1.000 mL proporciona:

130 mEq de sodio; 4 mEq de
potássio; 3 mEq de cálcio; 109 mEq

de cloreto; 28 mEq dê lactato

EUROFAR

MAO
FR 60,00 9,00 540,00

Lote

133

1 5ô75 SULFATO DE TERBUTALINA
INJETÁVEL 0,5 g/mlde 1 ml. Caixa
com 100 amp.

HIPOLABO

RO

CX 3,00 430,00 1.290,00

Lote

137

1 666 TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO E

EXTERNO com Íunção máxima e
mínima. fabricado em plástico abs.

sensor extemo de apÍox. 3 metros

com ponteira de aço inox. visor de
cristal liquido (lcd) de três digitos.
reset independente para área intema
e extema. iníorma@s técnicas faixa
de temperatura intema: -Í0+500c.

INCOTERM
0

UN 20,00 58,66 1.173,20

2
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NOVA SANTA BARBARA i.,!:1
ESÍADO DO PARANA

CLAÚSULA TERCEIRA - DA UGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

As despesas deconentes desta Licitaçfu coreÉo por mnta da seguinte dotação orçamentária:

cúusuLA QU|NTA. DA VALTDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Regisko de Preços terá valldade de '12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta conünuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e saüsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8,666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Rqistro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obrigada a

adquirir os produtos refeddos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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faixa de temperatura

150+700c. dimensões:
extema: -

130x70x'l8mm

Lote

139

1 7217 TIRA INDICADORA OUiMICÀ
INTERNA MULTIPARAMÉTRICA
PARA CONTROLE DE PACOTES
ESTERILIZADOS A VAPOR,
lndicador Químim lntemo, do tipo
multiparamétdco, para controle
químico dos processos de
esterilização a vapor saturado,

composto por uma tira de papel de
1,5 centímetro de largura por 20
centimetros de comprimento, picotada

ao meio, coberta por uma substáncia
quimica que muda de cor bege claro
para o especto de cores
compreendido entre o maÍTom escuro
e o preto, quando exposta às

condições minimas de tempo e
temperatura necessárias ao processo.

Apresenta um gabarilo de mr no

centro da tira que indica a viragem

ideal esperada para o indicador
quimico. Prazo de validade: 02 anos.
Apresentações: caixa com 240 tiras (

com duplicaçáo em 480 tiras ).

CLEAN

TST O

CX 10,00 í 92,50 1.925,00

IOTAL 7.510,04

D0TAÇOES

2017 lzsoo loa.oor.ro.ror.orm.zozz lo lr.a.so.ao.oo.oo Do Exercício

2017 lzsro loa.oor.ro.gor.ol+o.zozz lsos ls.s.go.so.oo.oo Do Exercicio

2017 lzszo los.oor.ro.sor.oe+o.zozz llz+ le.s.so.eo.oo.oo Do Exercicio

2017 lzSaO lOA.OOr.rO.SO1.O34O.ZOZz leZs lS.e.gO.eO.OO.OO Do Exercício

2017 12540 lOA.OOr. r O.rOr.OilO.ZOZz ISZO IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercicio

PREFEITURA N/UNICIPAL

_ç

íciolConta da lFuncional programática

ldesoesa I

de

lrecurso

Grupo da Íontedespesa



PREFEITURA ÍVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARÂNA

podendo fazêlo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla deíesa.

cúusuLA sExTA . Do CANCELÂMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registnados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o inleresse público. O Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de Íorça

maioI
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÕes do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçfu ou qualificaçáo técnica exigida no processo licitatório;

- por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se rccusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecupo total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registÍado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente 0u por conespondência com aviso de recebimento, iuntandGse o

compÍovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRTGAçôES DA BENEFTGÁRn DA ATA

A Adjudicatária obrigaÊse-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo mm as especificaÉes descritas no Termo de ReÍerência -
ANEXO 01, bem como no prazo eslabelecido e quantitaüvo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorentes da contratação do obieto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRIGAçÔES Do MUNrcíPlo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo mm as orientaçoes passadas pelo Oígão Gerenciador

stantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01

i:'3r

0u com as especificaço9s.gon

9-- 4
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ?.x1
ESTADO DO PARANÁ

cúusulA NoNA - DA AUToRtzAçÃo DA ENTREGA
A As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serfu autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorizaçâo de fomecimento
emitido pelo Município.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóara - PR, em hoÉrio comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, írete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrêga, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Genal da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida

Aüva da União (DAU) por elas administrados, inclusive os cÉditos tributários relativos às contribuições sociais

previstas nas alíneas "a', 'b'e "c' do paÉgrafo único do artigo '11 da Lei Fedenl n.0 8.212lí991, às

contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situaçãojunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardaÉ a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário, Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagâmento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores coÍespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Elefuônico n" 1712017 . Nenhum pagamento será

efetuado a beneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de amÍdo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução do objeto contÍatado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licítaçâo.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÉes:

5
Ç--
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do í.0
colocada do item em assinar a Ata de Registro de PÍeços;

o Multa de 0,3% (zero virgula [ês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobrc o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela benefciáÍia da Ata, Íecolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

r Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditóÍio e ampla

defesa.

A aplicaçâo das san@s preüstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, pÍevistas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedoÍ por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas seÍáo descontadas dos pagamentos a seÍem efetuados à beneficiária da Ata,

podêndo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altenações.

Considerar-seá justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes fÍeqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supriros serviços com materiais devido à interÍupção das vias de acesso às mesmas;

f) acÉscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos mateÍiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãGde{bra no mercado;

h) atrasos decoíentes de oúros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

cúusuLA DÉcrMA QUTNTA DAs DtsPostçôEs FtNAls

lnlegram esla Ata, o edital do Pregâo Elekônico No17f2017 e a proposta da empresa classificada em oÍdem

cÍescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiÉes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCUA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônirno da Sena - Pr., com renúncia de qualquer ouho, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgào Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsâvel pelo acompanhamento

da ata.
Nova Santa Bárüara, 1 5105 12017 .

,1')1

Eríc Kondo
RG n' 5.943.'184-6 SESP/PR

PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

Rua Walfredo Biuencourt de Morae s n" 222, Cenlro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www'nsb.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

Empresa: Eco - F de Medicamentos Ltda - ME

: 85.477.586/0001-32

BeneÍiciária da Ata

'l 11nj. r-, .r .'

frirnr,C q üIrhàoD '
' 
Aline CamposG, Almeida

EnÍermeira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

l\

VoL;.- '.\o \'),.v- .V.rn[o..,
Valária da Silva FÍeitas

Auxiliar de dentista - Representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

7
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PREFEITURA IvIUNICI PAL i 
^.,r..-,irNOVA SANTA BARBARA

ESÍADO DO PARANA

ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 1320í7 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNrcO NO 17/20í7 - PMNSB

O l,lutllclPlo OE NoVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridicâ de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n." 7.892!2013 e n'8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal

n0 04'l/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, mm as altera@es posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNGO No fln017, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de eníermagem,

materiais odontolôgicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa GREEN FARMACEUTICA LTDA .
EPP, pessoa jurídica de diÍeito privdo, inscrita no CNPJ sob n0. 03.411.908/0001-86, com endereço à Avenida
Estados Unidos, 406 - CEP: 85816390 - Eaino: Pacaembu, Cascavel/PR, neste ato representada pela Sra. Kelly
Hariadine dos Santos Ribas do Couto, inscrita no CPF sob no. 072.52í.789-86, RG n' í0.441.472-9 SSP/PR,
doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classifcada, obseívada as especificações, os
peços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condi@s abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materlals

odontológicos e medicamentos injetáveis, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital de

Pregão Elekônico N} 1712017, independentemente de transcrição. 0 Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no ANEXO 01, podendo ate

realizar licitação especifica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçÕes,

o beneficiário do registro teÉ preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70,

do Decreto no 6.90ô/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E REGISTRADOS

Lote

027

1 993 BROMOPRIDA INJETÁVEL íOMG AMPOLA
2ML Caixa com 50 unidades

CX 8,00 45,00 360,00

Lote

049

1 4781 COMPLEXO B injetável cx c/100 amp. SANTISA CX 10,00 90,00 900,00

199,00 398,00Lote

056

I 4785 DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE

PIRIDOXINA 1ML 50 + SOMG/ml injetável

caixa com 100 amp.

UNIAO

OUIMICA
CX 2,00

Lote

058

1 HIPOLAB

OR

UN 8,00 45,00 360,00o2, DIPIRONA 500 MG/ML INJETÁVEL Ampola
com 2 ml. Caixa com 100 ampolas

DESCAR
PACK

UN 1.400,00 0,94 1.316,00Lote

062

1 O IJJ EQUTP0 PARA NUTR|ÇÃ0 ENTERAL

MACRo Disposiüvo para administmçár de

infusão de solu@es enterais. - Conecta o
recipiente de soluçóes (Írasco ou bolsa) à

sonda de alimentaçáo enteral. - Peíurador
para conexão ao Ecipiente de soluçã0, pinça

rolete mm excelente controle de
gotejamento, conexão luer slip ou

I
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PREFEITURA TúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PARÂNA

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNC|A

0 pnazo de vigência da Ata de Registro de Pregos será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicagár do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Báúara.

CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAçÃO ORçArrENTÁRh
As despesas decnnentes desta Licitação corêrão por conta da seguinte dotação oçamentária:

cúusuLA eutNTA - DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Regisho de Preços teÉ validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se moslrando mais vantajosa para a Administração Pública e saüsíazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registrc de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não seÉ obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazàlo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba íecurso ou indenização de

qualquer es!Écie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de PrEos pderá ser cancelada pela Administração:

- automaücamente:

- por decunso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caraclerizado o interesse públim. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impossibilitado de cumpriÍ as exigências da Ata, por ocomância de casos íortuitos ou de foÍça

maioI

escalonado, especifico para nutriÉo enteral,
prevenindo riscos na utilização. - Cor azul
(específica para produtos de nutÍiÉo
enteral); -Estéril; -Atóxim; - Apirogênico.

Lote

073

1 4729 FITA MICROPORE medindo 25 mm x 10 m
de mmprimento com capa, fita ciúrgica,
porosa, superÍicie adesiva, hipoalergênica -

rolos

COPERTI

NA

UN 250,00 1,80 450,00

TOTAL 3.781,00

D0TAÇÔES

2017 lzsoo loa.oot.to.rot.oelo.zozz lo ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercicio

2o1t lzsto pa.oot.to.rot.oelo.zozz laoa [s.i.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

2017 lzszo loa.oot.to.rot.orao.zozz llzt ls.r.so.so.oo.oo lDo Exercicio

2017 lzsso loa.oot.to.aot.orao.zozz Jszs ls.s.so.so.oo,oo lDo Exercicio

2017 lzs+o loe.oot .to.lor.ot+o.eozz lszo ls.r.go.so.oo.oo lDo Exercício

2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

- o seu pÍeço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevaçáo dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do sêNiço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos
preços registrados deveÍá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitâs as razôes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitaÍ êduzir o preço registrado, na hipolese deste se tomar superior àqueles praücados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçãr ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razÕes de interesse público, devidamente moüvadas e justificadas;

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de RegistÍo de Prêços;

- não compareceÍ ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela dêcoÍrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos pÍevistos, será feita pessoalmente ou pr mnespondência com aviso de recebimento, iuntandGse o

comprovanle aos autos que deram origem ao registo de preços.

CúUSULA SÉflMA - DAS OBRIGAÇÔES DA BENEFEÉRn DA ATA

A Adiudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifica@es descritrs no Termo de Referência -
ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantilativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada;

- ManteÊsê regular (documentaçáo obrigatória náo podera estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registo de Preços;

- Responder por todo o ônus refeíente à entrega dos produtos, tais como, ÍÍetes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, pÍêüdenciáÍios, fiscais e comerciais, deconentes da contratagão do obleto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçÕEs D0 MuNtclpo
CabeÉ a Prefeitura:

- prestaÍ as informaioes e os esclarecimentos, atinentes aos obleto, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- reiêitar os produtos equivocadamente ou em desacoÍdo com as oÍiêntações passadas pelo Órgão Gerenciador

ou mm as especificaÉes corctantes do Ato ConvocatóÍio, em particulal de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DA AUTORZAçÃO DA ENTREGA

A As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, peb Órgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

seÉ igualmênte autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCN,A- DO PRÂZO DE EITREGA
0 prazo de entÍega seÉ de até 05 (cinco) dlas, contados a partir da emissão da aulorização de fomecimento

emiüdo pelo Municipio.

cúUsuu DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entÍegue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bàóara - PR, em horário comercial de segunda a sexla-Íeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, fcando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

J
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconeÉ em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida mnjuntamente pela SecÍetaria da Receitâ Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crâlitos tributários Íederais e à Divida

Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os cÍéditos tribúários relativos às contribuiçóes sociais

previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do paÉgrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituídas a titulo de subsütuiçã0, e às conÍibuiÉes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo pftlzo paÍa o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancàrio. DeveÉ

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outos
dados indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores corespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletónico n" 1712017. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação financeira, sem que isso

geÍe diÍeito a reajustamento de preços ou a conqão monetária.

CúUSULA DÉCMA TERCEIRA - DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A benefciária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Enfegar produtos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua pÍoposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acoÍdo com as especifca@s conslantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas mndiçóes, no pÍeço e nos pritzos constantes desta ata;

- Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver previa autorização da Administraçáo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- ManteÍem durante a execução da ata de íegistro de pÍeços todas as condiÉes de habilitação e qualmcaçá)

exigidas na licitação-

cúusuu DÉcrMA QUARTA - DAS sANçôEs ADMTNTSTRATTVAS

0 descumprimento total ou paícial das obÍigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificaliva aceita pelo óÍgão ou entidade usuária, Íesguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

r Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado total do ala, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

r Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 1070 (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor corcspondente ao fomecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corddos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licit4ão e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será asseguÉdo ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

iiJ i
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ESTADO DO PARANA

A aplicação das sanções pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilk ade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçâo do fomecedor por eventuais pedas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à benefciária da Ata,

podendo, entíetanto, conforme o caso processar-se a cobrança iudicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem pÍejuizo das demais san@s cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçÕes.

Considerar-seá justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes fÍeqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

í) acÉscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mfu{+obra no mercado;

h) atrasos decorÍentes de outÍos serviços e/ou inslalação inerentes aos termos contratados diÍetamente pelo

Municipio.

cúUSUI-A DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIçÔES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Elêtrônico No'17/2017 e a proposta da empresa classiÍcada em ordem

crescente respecüvamenle, no certame supna numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legisl4ões pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA . DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantês das partes, OÍgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 1 510512017

4
c

RG n' 5.943.1 8,4{ SESP/PR
PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

/)

Kelly tne do Couto

a-EPP

ll
S

Empresa: Green Fa Ltd

CNPJ: 03.4í 1.908/000'l{6

Beneficiária da Ata

5
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ESÍADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
1 1',] '!

Çfrl.rc(üm"oo.
Allne Gampos G.llmeida

EnÍermeira - Representante da Secletaria Municipal de Saude responúvel pelo acompanhamento da ata

\Ídú";à' \i.,.*
ffeitasValéria da Silva

Auxiliar de dentista - Representante da Secrelaria Municipal de Saúde responsável pelo acompanhamento da ata

6
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 13it''
ESTÁDO DO PARANA

ATA DE REGISTRo DE PREçO N.o 
'9120í7 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo ELETRÔNIcO No í7120í7 - PMNsB

O MUNICÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de diÍeito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, represenlada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileio,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 0'18.008.959-50, doravante denominado Ôrgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7 .89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraÉes posteriores,

em Íace da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO No í72017, homologada pelo

PreÍeito Municipal, que RESOLVE registraÍ os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,
materiais odontológicos e medicamentos injetáveis, oferecido pela empresa PPS PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 21.262.32710001-01, com enderEo à
Rodovia dos Minérios, 403, Cond. João dos Reis - CEP: 83507000 - Baino: Jardim MonterÍey, Almirante
TamandaÉ/PR, neste ato repÍesêntada pelo Sr. Alairton José Pelozzo, inscrito no CPF sob no. 747.575.399-91,

RG n' 5.0'11.809-6, doravante denominado beneÍiciárla da Ata, cuia proposta Íoi classifcada, observada as
especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem mmo as cláusulas e mndições abaixo
estabelecidas:

CúUSULA PRITIEIRA. OO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos e medicamentos injetáveis, conforme especiíicado no ANEXO 01, que integra o Edital de

Pregão Eletrônico N! fln017, independentemente de transcrição. 0 0rgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até

realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condigões,

o benefciário do regisÍo terá prefenância, nos termos do art. '15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70,

do Decreto no 6.906/03-

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS

ITENS

20,00 49,99 ooo a^Lote

063

I 4722

T0 (aparelho de pressão) para medi
pressões sistólica e diastólica do

, braçadeira em nylon com velco,
nômetro de metal de alla precisão e

abilidade- - Garantia 1 anos

ETRO ANER DEFIG PREMIU

M BR-

20D

UN

JG

MORIYA
105.505

UN 10,00

\

15,00 150,00Lote

142
1 7218 MIDIFICADOR DE OXIG

com enxeÍto de latâo isento

e óleos/graxas (limp quimicamente) e
njetado em termoplásüco (polipropileno)

resistência em cores normatizadas

ABNT. ConÍeccionado em

lndicações de níveis minimos e
áximos. 01 ConectoÍ de entrada:

confeccionada com enxerto em

t0

(polipropileno) de alta

I
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PREFEITURA MUNICIPAL 1. t.
lt,:'NOVA SANTA BARBARA

ESIADO DO PARANÁ

CLAÚSULA TERCEIRA - OA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA- DÂ DOTAçÁO ORçAMENTÁRn
As despesas deconentes desta Licitação corerão por conta da seguinte dotação oçamentária:

cúusuLA oulNTA - DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de Registro dê Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8,666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registo de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não seÍá obrigada a

adquirir os prodúos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regisfo de Preços,

podendo fazàlo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba ÍecuBo ou i de

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 8ó.25

2
L

latão (limpo e isento de graxas/óleos
quimicamente) e injetados posteriormente
com termoplásticos (polipropileno) de alta
resistência com rosca intema para Íixação
de conector de gás noÍmatizado pela

ABNT, bem como a cor. 0'l Conector de
saida: Confeccionado em polipropileno

iunto com a tampa, para conexáo de
mangueira com máscara.

Lote

143

1 4760 VÁLVULA COM FLUXÔMETRo paTa

cilindros, utilizado em oxigênio terapia, e
nebulização contínua, disponível para

utilização de ar comprimido e cilindro.

caracteristicas: regulador, corpo com latão

cromado, conexóes de entrada e saida,
manômetro em escala em kpa/kgÍ,
fluxômetro corpo em latão cromado
conexões de enlrada e saida, visor em
policarbonato de crislal,fl utuador esféric,o

em aço inoxidável. especiÍica@s técnica:
pressão máxima de entrada 200kgf/cm,
pÍessão de saída: pré calibrada pan 3,5
kgÍ/on, escala do fluxômetro: 0 -1S/min.

comprimento do visor: 152 mm

JG
I\4ORIYA

200.413

UN 10,00 210,00 2.100,00

IOTAL 3.249,80

DOTAÇÕES

Do Exercicioloa.oor.r o.sor.oem.eozz .3.90.30.00.00fil
fil .3,90.30,00,00illoa.oor. r o.s oi.ouo.2o2t Do Exeícicio

m loe.oor.r o.sor.oseo.zozz .3.90,30.00.00 Do Exercicio

2017 loe.oot.t o.aor.oeao.eozz 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Do Exerciciols.e.so.ao.oo.ooE] floo.oor.ro.eor.os+o.zoez

EilMEilATW'@,
iIilDililEilUM

Nova Santa Biírbara" Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

lNatureza da despesaprogramática

lrecurso

da fontetc Conta dat0

loespesa I



NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PÂRÂNÁ

qualqueÍ estÉcie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

preüstas para tanto, garantidos à beneficiáÍia, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos

A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, poÍ intermédio de processo administraüvo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos íortuitos ou de Íoç
maio[
- o seu preço rcgistrado se tomar, comprovadamenle, inexequível em funÉo da elevação dos pÍeços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão GeÍenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço Íegistrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no pnazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de PÍeços;

- caracterizada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condigões estabelecidas nesta Ata de

Regístro de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉTIMÂ - DAS oBRIGAÇÔES DA BENEFrcÁRA DA ATA

A Adjudicatada obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamentê de acoÍdo com as especifica@s descritas no Termo de ReÍeíência -
ANEXO 0í, bem como no pftuo eslabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeituna, rcsponsabilizandose

inteiramente pela execução inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatôria náo podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, íretes, impostos, seguÍos, encargos

trabalhistas, preúdenciários, fiscais e comeoiais, deconentes da contratação do obieto;

cúusuu orrAvA - DAs oBRIGAçoES Do MUNEIPD

CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser solicitado pela

beneficiáÍia da Ata:

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacoÍdo com as orientações passadas peb Órgão Gerenciador

ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em partlcular, de seu ANEXO 01.
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cúusuLA NoNA- DAAUToRtzAçÃo DA ENTREGA

A As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autoüadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

seÉ igualmente autorizado pelo órgão Íequisitante.

CúUSULÂ DÉCIMA- Do PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dlas, contados a partir da emissão da autoízação de fomecimento
emitido pelo Município.

CúUSULA DÉcffiA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deveÉo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóara - PR, em horâío comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTO

0 pagamento ocoÍTeÉ em até o 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da ceíidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Prccuradori+Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os crcditos tributários Íedenais e à Dívida

Ativa da Unifu (DAU) por elas administrados, inclusive os cÉditos tribúários relativos às contribuiçóes sociais

previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do artígo 11 da Lei Federal n.o 8.21?1991, às

contribui@s instituidas a título de substituiçã0, e às contÍibuições devidas, por lel, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura

aguardaÉ a regularização por parte da contratada, iniciandese novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeituna Municipal de Nova Santa Báôara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta banúria receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbana poderâ deduzir do

montante a pagar os valores coÍespondentes a multas, indenizaÉes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos lermos do Pregão Elet6nico n' 1712017. Nenhum pagamento seÉ

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a mneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcÔEs GERÂIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira rcsponsabilidade pela entÍega dos produtos, de acordo com as especifca@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas mndições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver pévia autorizaçfu da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem duranle a execuÉo da ata de regislro de preços todas as condiçõbs de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉc[rA QUARTA - DAS sANçôEs ADMTNTSTRAT|VAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem iustificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san@s:
o Advertência;
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