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- Assumir inteira responsatÍlirJade pêla enüega dos produtos, de acodo com as especifcaçoes constant* do

presente Edital e Anexos, beín como da respec{iva píoposta;

A bereficiáÍia da Ata ficará obÍigâdâ a:
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeifura, durante a exeo.çáo do obieto conhâtado.

- Não veiarlar publicidade acêrca do obieto desta ata, salvo se houver préüa auhrizaçao da Administrafo da

Prefeitura Municipal do Nova Santâ Báôara.
- Manterem durante a execuÉo da ata de rêgistro de prêços todas as condiÉes de habilitqão e qualificaçâo

exigidas na licitaçã1.

cúusuu DÉcflA TERCE|RA - oAs sA,NçôEs ADmt{rsrRAÍvAs
0 desqJmprimento total ou parcial dâs obriga@ assumidas pelo Íomecedor no momento da exe(rrção da Ata

de Registo de PÍeços, a não ênfega dos prcdutos no prazo esüpulado sem justificativa aceita pelo órsão ou

enüdade usJáÍia, resguardados os procedirnentos legais pertircntes, podeÉ acanehr, isolada ou

ermulativamente, nas seguintes saÍ!ç6es:

. Advertência;

o Multa de l0% (dez poÍ cento) sobre o valor esümado bhl da ah, em caso de reoJsa do í.0
colocada do item em assinar a Ata de Regisfo de Pr€ços;

. Mulh de 0,370 (zero vígula tês por cento) poÍ dia de fomocimênto iílcomplêto ou êm atraso, ató o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da mnfahçâo, além do desconlo do

valor corespondente ao fomecimenlo não realizado pela beneficiária da Ata, Íecolhüa no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do dircito de paÍticipar de licitaÉo e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qua(uer hipótese de aplicação de peílalidâdês seÉ assegurado ao fomecedor o confaditódo e ampla

defesa.

A aplicação das sançôes peüstas nesb Ata não exdui a possitillJade de aplicaçao de oubas, preústas em Lei,

inclusir/e responsabilizafo do fomecedu por evenfuab pedas e danos causados à Adminisfação.

As importâncias rehtivas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efufuados à beneficiáda ú Ata,

podendo, enbetanto, mnforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As pemlidades serão aplicadas sem gejuÍzo das demais san@s cabiveis, sêiam estas administrativas ou

penals, preüstas na Lei n0 8.66ô/93 e alteraÉes.

Considerar-s+á justificado o abaso no atendimenb somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epitlemias:

c) codes frequentes de eneqia eletila e agua;

d) enchentes;

e) impedimento de supÍir os seNiç6 com rnteriais devido à inteÍÍupÉo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos matedais:

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão{e.obra no mercaô:

h) atrasos deconentes de oúros seliços e/ou instalaÉo inerenles aos termos contatados diíetâmenle pdo

Município.

cúusuu DÉGHA euARTA. oAs DrsposrçôEs FNArs
lntegÍam esla Ata, o edibl do PÍogáo Elebônico t{o í20í9 e a proposta da empÍêsa dassificada em odem
qescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observ

das disposi@s conslanles das Leis no 1052012002, Lei 8.666/'1 993 e dernais legislaioes pertinentes.
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cúusuu oÉcmA eurNTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da ComaÍca de São Jerôninro da S€íÍa - Pr., com rsnúncia de qualquer oufo, por mais

pÍiúlegido que s€ja, para sercm dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licib$o.
E, para firmeza e validade do que Íoi pactJado, lavÍou-sê a pÍesente ata, que depois de lida, seÉ assinada peloa

repÍsenbntes das parl€s, Órgão GeÍenciadoÍ e a b€neficiária da Atâ, e pelo Íêsponsável pelo acompanhannnto
da ata.

Nova 041ut2019.

Kondo

Prefeito Competente

n' 5.943.1

Medicamentos - Eireli

CNPJ: 22.688 {1

Beneficiária da Ata

do Josus
Secretárh Municipal de Saúde - Fiscal responsavel pelo acompanhamenb da ata

presaEm

I-z.oge.oooloool -B1l

DIHOSMED COíMERCIO
liDE MÉDICA|VÊNTOS - É *7

I
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 23/20í9 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 5/2019 - PMNSB

O MUNrcÍPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscnla no

CNPJ sob no 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencou( 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 Orgão
Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.0

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 alteraçóes posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICo No 5/20í9, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços pâra eventual aquisição de matenais de enfermagem,

materiais odontológicos, medicamentos e injetáveis, oferecido pela empresa GREEN FARMACEUTICA ElREL|,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 03.411.908/000'l-86, com endereço à Avenida

Estados Unidos, 406 - CEP: 85816390 - Baino: Pacaembu, Cascavel/PR, neste ato representada pelo Sr.
Alessandro Jeferson Padilha, inscrito no CPF sob no. 040.269.629-89, RG n' 7.210.997-0, doravante

denominado beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as especiÍicaçoes, 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 para aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontológicos, medicamentos e injetáveis, conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão
Eletrônico N.'5/2019, 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 especÍfica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário

do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E P REGISTRADOS

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de '12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

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

BáÍbara.

I

ITENS

LOTE; 002 -

Lote 002
1 CIMED FR 300,00 4,79 1.437,00822 ACEBROFILINA 50 MG/s ML

XAROPE ADULTO

LOTE: 022 -
Lole022

1 6024 ATENOLOL +

CLORTALIDONA 50/ 12,5 MG

cx c/ 30

SANDOZ CX '120,00 15,69 '1.882,80

't7,33 3.466,00LOTE: 029 -

Lote 029

1 8334 Bissulfato de Clopidogrel 75

mg, caixa com 30 comprimidos

NOVA

0un/lcA
CX 200,00

64,99 779,88LOTE: 080 -

Lote 080

1 8340 Cloridrato de tramadol 50 mg,

caixa com 500 cápsulas

'12,00

TOTAL 7.565,68
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ESTADO DO PARANA

As de decorrentes desta Li 0 coÍTerao r conta da inte mentária

cúusuLA outNTA . DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Regisko de Preços terá validade de í2 (doze) mesesr a conlar da assinalura da mesma,

enquanto a proposta conlinuar 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 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

adquiÍir os produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusÍvamênte pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêJo akavés de ouha licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência dê alguma das hipóteses legalmente

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

CúUSULA SETÍA . DO CANCELÂMENTO DA ATA OE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caractenzado o inleresse público. 0 Proponenle terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por inteÍmédio de processo administraüvo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

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

mercado dos insumos que compóem o cuslo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicagão das penalidades previstas no edital, caso não aceilas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer mndição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no pÍocesso licitatório;

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

- não cumprir as obrigaFês decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

/

)ÔES

2019 lzsto loe.oot.ro.eor.oezo.zozs lo le.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2019 lzszo loe.oot.ro.sor.oszo.zozs leoe lr.a.so.ao.oo.oo Do Exercício

2019 lzsao loe.oot.to.sor.oazo.zozs lzz+ le.s.so.oo.oo.oo Do Exercício

2019 lZuo lOa.OOr.rO.SO1.O3ZO.ZOZS ltZs lS.S.SO.So.oo.oo Do Exercício

20'í9 lzsso loe.oot.ro.sor.oezo.zozs lrzo ls.s.eo.ro.oo.oo Do Exercício

2019 lzsoo loa.oor.ro.sor.oozo.zozs lzzt le.s.so,ao.oo.oo Do Exercício

2019 lztzo loe.oor.ro.sor.oazo.zozs lo l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 lZttO lOa.OOr.rO.eOr.OaZO.ZOZS lSOe Ia.I.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

20í9 12910 IOA.OOZ.,IO.SO'í.OTOO.ZOZS lqsq l3.r.So.ro.oo.oo Do Exercício

Do Exercício2019 lzsro loa.ooz.ro.eor.oeoo.zozs l+sq l+.+.so.sz.oo.oo

2
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- não mmparecer ou se recusâr a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

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

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

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao Íegistro de preÇos.

cúusuLA sÉTffiA - DAS oBRrcAçoES DA BENEFTCÉRn DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamenle de acordo com as especificaÉes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela enkega inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à enlrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

frscais e comerciais, deconentes da contÍataÉo do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAçÕes oo uuNrcípro
Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os pÍodulos enlregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgâo

Gerenciador ou com as esp€df,ca@es constantes do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

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

emitido pela Prefeitura, caso a entÍega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fornecedor classifrcado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e

neste edital.

GúUSULA DÉCIMA. oo LocAL DA ENTREGA

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

S/N, Nova Santa BáÍbara - PR, em horárío comeÍcial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

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

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTO

0 pagamento ocorreÍá em até o 30 (trinta) dias após a enlrega dos produtos, medianle apresentação da nota

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

pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crêditos tributários Íederais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os créditos tributários relaüvos às contribuições

sociais previstas nas alÍneas'a", "b" e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.212'1991, às

mnhibuições instituidas a titulo de substituiçá0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Siluaçáo junto ao FGTS. Na exislência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

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

Prefeitura l\rlunicipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancáí0. Deverá

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

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá 
rdeduzir 

do

dt3(
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montante a pagar os valores conespondenles a multas, indenizaçÕes, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previslos em lei ou nos termos do Pregâo Eletrônico n' 5/2019. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direilo a reajustamento de preços ou a correÇão monetária.

cúusuLA DÉcmA SEGUNDA - DAS coNDrcôES GERATS A sEREM ATENDTDAS

A benêÍiciáía da Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçóes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Ná0 contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do obieto contratado.

- Não veiculaÍ publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia âutorizaÉo da AdministÍâção dâ

Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara.

- l\.4anterem duranle a execução da ata de registro de preços todas as condiçoes de hâbilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAs SANçÔES ADMINISTRATIVAS

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

de Registro de Preços, a não entrega dos produlos no prazo estipulado sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimenlos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançoes:

o Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero vkgula três por cento) por dia de Íornecimento incomplelo ou em atraso, até o

máximo 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 corridos, uma vez comunicados ofrcialmente;

. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

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

defesa.

A aplicação das sanções preüstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicaçao de outÍas, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por evenluais perdas e danos causados à Administraçá0.

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 preluizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

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

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

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiâis devido à interrupçáo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifca@es substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãoie-obra no mercado; 
I 4
V

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, Ê 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb



PREFEITURA MUNICIPAL

12$6NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

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

Municipio.

cúusuLA DÉctMA QUARTA . DAs DrsposrçoES FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico N0 5/2019 e a proposlâ da empresa classiÍicada em ordem

crescenle respecüvâmente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçÕes conslanles das Leis n0 '10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. 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 onundas desta licitaçâ0.

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

representanles das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ala.

Nova Santa Báfara, 0410412019.

,[.,h*.*....PreÍêito Munici

RG n" 5.943.184S SESP/PR

Alessandro Jeferson Padilha

Empresa: Green Farmaceutica Eireli

CNPJ: 03.41 1.908/0001-86

Beneficiária da Ata

A"tMbo"r,C4» ?"ül!"'o

Mich
Secretária Municipal de Saúde -

res de Jesus
responsável pelo ammpanhamento da ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - li sb v.br - www.nsb.or.gov.br
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ATA DE REGTSTRO 0E PREçO r{.o 2412019 - PMNSB

REFEREI{TE AO PREGÃO ELETRÔNrcO N" 5/20í9 - PIIINSB

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peÍsonalidade juridica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.184{ SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Orgão
Gerenoador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'147D014, Lei Federal n.o

10.52012002, DecÍeto Federal n.o 7.89220Í3 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N0 3.555/00, DecÍeto Municipal
no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de-junho de '1993, com as alteraçoes postenores,

em Íace da dassiÍicagão das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO No 5t20í9, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem,
materiais odontológicos, medicamentos e injetáveis, oferecido pela empresa LUIúANN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAIIENTOS LTDA . EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscnta no CNPJ sob no. 26.4'19.311/000143,
com endereço à Avenida Antônio Silüo Baôieri, '1099, Sala Tênea - CEP: 85603000 - Baino: Pinheirinho,
Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo Sr. Neomar Antônio Tomazeli, inscrito no CPF sob no.

028.836.82S09, RG n" 7.668.8397, doravante denominado beneíiciária da Ata, cuja proposta foi classificada,
observada as especificaçoes, os preços, os quânlitativos na licitaÉo supracitada, bem mmo as dáusulas e

condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRITEIRA - Do oBJETo

Consütui ob.iêto desta Ata o registÍo de preços para aquisição de mateÍiais de enfemagem, maleriais
odontologicos, medicamentos e injetáveis, conforme especificado no ANEIO 0í, que integra o Edital de Pregáo
Eletrônico N.'5f20í9, independentemente de transcrição. O Orgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os
produlos relacionados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no ANEXO 0'1, podendo alé rcalizar
licitação especifica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário
do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei no 8.666/93, reafimada no aÍl. 70, do Decreto no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNoA - DO OBJETO E REGISTRÂDOS

ITENS

LOTE: 004 -

Lotê 004
1 6022 ACETILCISTEINA 600 MG

Embalagem mm 16

envelopes contendo 5
gramas de granulado

geolab CX 20,00 16,59 331,80

LOTE: 015 -

Lole 0'15

1 8333 Alogligtina + Pioglitazona

25mg+30m9 caixa com 30

compÍimidos revestidos

takeda CX 30,00 134,43 4.032,90

LOTE:07í -
Lote 071

1 8336 cimed cx 20,00 1 t,30 226,00Cloddrato de ciclobenzaprina
10m9, caixa com 30

comprimidos

LOTE: 106 -

Lote 106

1 6147 novaquim

ica

CX 100,00 44,56 4.456,00FENOFIBRATO 2OO MG CX
C/ 30 CPR

cx 40,00 263,60LOTE: 143 -
Lote 143

1 8352 Nimodipino 30 mg, caixa mm
30 comprimidos

vitamedic

40,49 't.376,66LOTE: 160 -

Lotê 160

,1

8354 Pregabalina'150m9, caixa
com 30 comprimidos

merck CX 34,00

I
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LOTE: 161 -

Lote 161

1 8355 lPregabalina 75mg, caixa ffi
lcom 30 comprimidos I I I I I

AL 1.252,96

CLAÚSuLA TERCEIRA . DA ucÊNcn
O prazo de ügência da Ata de Registro de Prcços será de 12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eficácia legal aÉs a publicaÉo do seu ext"to no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAi'ENTÁRN
Asd deconentes desta Li coneÍâ0 conta da inte menlária

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOs PREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) m6es, a contar da assinafura da mesma,

enquanto a proposta conünuar se mostrando mais vantaiosâ para a Administração Públicâ e satisíazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.6ô6/93 e Arl.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

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

adquirir os prcdutos refendos na Cláusula segunda exdusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêlo através de oulra licitaçao quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçao de

qualquer especle à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na omnência de alguma das hipótêses legalmente

preüstas para tanto, garantidos à benefoáÍia, nesle caso, o contraditodo e a ampla defesa.

CúUSULÂ SEXÍA. DO cAl{cEI.AÍIIEl{To DA ATA DE REGISIRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando câracterizado o interesse público. O Proponente teÉ o seu registo de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminisfaüvo específico, assegurado o contraditôÍio e amph

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

maior;

ES

2019 psto loe.oor.ro.sor.oezo.zozs lo h.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2019 pszo loe.oor.ro.sor.oszo.zozs lsoe ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício

Do Exercício20í9 psao loa.oor.ro.sor.oszo.zozs lszq lo.s.so.so.oo.oo
2019 lzyo loe.oor.ro.eor.oszo.zozs lszs ls.r.so.so.oo.oo Do Exercício

2019 lzsso loe.oor.ro.ror.oazo.zozs lszo lr.a.so.ro.oo.oo Do Exercicro

2019 Esoo loe.oor.ro.eor.oezo.mzs lzzt B.e.so.eo.oo.oo Do Exercicro

2019 ptzo loa.oor.ro.sor.oezo.zozs lo l+.+.m.sz.oo.oo Do Exercíqo

2019 pzso loe.oor.ro.sor.oszo.zozs lsos [.n.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 psto loa.ooz.'to.30t.oseo.zozs hs4 lr.e.so.ro.oo.oo Do Exercício

2019 psao loo.ooz.to.aor.oloo.zozs hgl l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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- o seu pr@ registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumm que cdnpõem o cuslo do produto. A solicitação dos Íomecedor6 para cancelamento dos
preços regisFados deveÉ ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacr,rltada à Administaio a

aplicâçáo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar redua r o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praücados no mercado;

- perder qualquer condiÉo de habilitaçao ou qualiÍicaÉo têcnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamenle motivadas e jusüfcadas;

- não cumprir as obÍigaFes decorentes destâ Ata de Registro de Preço§;

- não compârecer ou se Íecusllr a retrar, no prazo estabelecido, os pedidos decorentes desla Ata de Registm

de Preços;

- carac'tedzada qualquer hiÉtese de inexeançáo total ou parcial das mndi@s estabdecidas nesta Ata de

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

câsos preüstos, será Íeita pessoalmentê ou por conespondência com aviso de recebimento, juntândcse o

mmpmvante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉilrÂ - DAs oBRrcAçoEs DA BENEFEÉRA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-s+á a:

- Entregar o prcduto adiudicado estÍitamente de acordo com as especmcaÉes descrihs no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PrefeitrB, responsabilizandose

inteiramente pela entrega inadequada;

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

Regisfo de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entregâ dos produtos, tais coíno, encargos fabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, decorÍenles da contsâtaÉo do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRtcÂçÕEs oo MuNrcíplo
CabeÉ a PreÍeitura:

- prestar as informa@es e os esdarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pêla beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entíegues equivocadamente ou em desacordo com as oÍientações passadas pelo Órgáo

Gerenciador ou com as especifica$es constantes do Ato Convocatorio, em paÍlidJlar, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

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

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efelivada nesle pÍÍrzo, seÉ imediatamente solicitada à entrega

para o póximo fomecedor dassificado, cabendo ao licitante inadimdente as san@s preüshs na legislaçáo e

neste edital.

CúUSULA DÉCITA - DO LOCAL DA ENTREGA

Os produlos deverão ser entrêgue nâ Secretaria Municrpal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Roddgues,

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

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

cúUsUI.Á DÉcilA PRITEIRA - Do PAGATENTo

O pagamento oconerá em até o 30 (tÍinta) dias apos a enfega dos produtos, mediante apresentaÉo da noh

fiscal ammpanhada da certidáo expedida conjuntamente pêla SecretaÍia da Receitâ Fedeml do Brasil (RFB) e

3
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pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cÍéditos tributários federais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, indusive os crÉditos tributários rdalivos às contribuiÉes

sociais previstas nas alineas do parágrafo únim do artigo í1 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

mntribui@es instituídas a título de substituipo, e às conüibui@s deüdas, por lei, a terceiros e Cenmcado de

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

aguaÍdará a regularizaçáo por parte da contratada, iniciandose novo prazo para o pâgamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o deüdo pagamento mediante deposito banúrio. DeveÉ

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou oufos

dados indispensáveis parâ a efetivaçao do pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores corespondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletrônico n'5/2019. Nenhum pagamento será

eíetuado a beneficiária da Ata enquanlo pendente de liquidaÉo qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneÉo monetária.

CúUSULA DÉcilA SEGUNDA- DA§ coNDIcÔEs GERÂJS A SERET ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deveÍá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de aordo com as especificaçies @nstantes do

presente Edital e furexos, bem como da respectiva proposh;

A beneficiária da Ata fcará obdgada a:

- Não contratar seívidor pertencente ao quadro da Prefeitua, durante a execução do objeto confalado.
- Não veiatlar puHicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver péüa autorizaçáo da AdministraÉo da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de Íegistro de preços todas as condiÉes de habilitação e qualificâção

exigidas na licitaçã0.

cúusuLA oÉcltA TERCETRA - DAs sANçôEs ADilNrsrRAnv s
0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoês assumidas pelo fomecedor no momento da execuÉo da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem justificativa aceitr pelo órgEo ou

enüdade usuária, resguaÍdados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamentê, nas seguintes san@s:
o Advertência;

. Muha de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado total da ata, em caso de rêcusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ata de Regisfo de PÍeço§;

. Multa de 0,3% (zero vírgula bÊs por cento) por dia de Íomecimento incomdêto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez poÍ cento), incidentes sobre o valor elimado da contrahçã0, dém do desconto do

valor coÍÍespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ah, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÍáía do direito de participar de licitaÉo e de fomecer à Administrafo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditoÍio e amda

defesa.

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

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

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

podendo, enfetanto, conforne o caso pmcessar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seÉo aplicadas sem prejuizo das dêmais san@ cabíveis, sejem estas administrativas ou

+
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penais, preústas na Lei n0 8.ô66/93 e alteraçoes.

Considerar-seá lustificado o atraso no atendimento somênte nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supÍir os seMços com materiais deúdo à interupçáo das vias de acesso às mesmas;

f) acÉscimos de vdumes ou modificaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãcdeobn no mercado;

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

Município.

cúusuLA DÉc[rA QUARTA - oAs DrsposrÇÕEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Prêgáo Eletrônico No í20í9 e a proposta da empresa dassificada em ordem

crescente respeclivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolüdos com observânoa

das disposigoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legisla@es pertinentes.

cúUsUI.A DÉCITA QUINTA. Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer oufo, por mais

pÍivilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desla licitação.

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

represenlanles das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento
da ata.

Nova 6anta Bálban, 04/0420í9.

tl l''
h 'll
f{á 

x-a"
Prefeito Munidptl AutoÍidade Competente

RG n' 5.943.í84{ SESP/PR

NC^,, u1^"'..- À-{9, vw+.*ú vt
Neomar Antônio TomazÊli

Empresa: Lumann Distibuidora de Medicamentc Ltda - EPP

CNPJ: 26.419.311/0001-83

Benefciária da Ata

M Soares de Jesus
Secretária Municipal de Saúde Fiscal responsável pelo ammpanhamento da ata

5
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N." 25/2019 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" í2019 - PMNSB

O ilUNlCíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561-080/0001-60, com sede na Rua Watfredo Bittencourt de lr,loraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 8625G000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.1846 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgào
Gerenciador, em conformidadê com a Lei Complemenlar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'8.250/2014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decrelo Municipal
no 041/2009 e, no que muber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altêra@es posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔi{|Co No 520í9, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enÍermagem,
materiais odontologicos, medicamentos e injetáveis, oferecido pela empresa ilETRo E0 Coil. DE iIATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito pnvado, inscrita no CNPJ sob no. 83.157.03210N1-22,
com endereço à Estrada Boa Esperança, 1918, 0 - CEP: 89163920 - Baino: Fundo Canoas, Rio do Sul/SC, nêste

ato representada por seu procurador. Sr. SandÍo Fabio Girardi, inscrito no CPF sob no. 806.81 1.15$04, RG n"
2.495.315, doravante denominado benêficiária da Ata, cuja proposta foi classiflcada, observada as
especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracilada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

cúUSULA PRIÍIIEIRA - Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de enÍermagem, materiais
odontologims, medicamentos e ínjetáveis, conforme especiÍlcado no ANEXO 0í, que integra o Edihl de Pregáo
Eletrônico N." í20í9, independentemente de transcriÉo. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação especíÍica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o beneficiário

do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS

S

LOTE: 087 -

Lote 087
1 5640 DESINFETANTE Soluçao

aquosa à base de quatemário

de amônio 0,680/0. Frasco de
1 litro

Ricie FR 30,00 8,60 258,00

LOTE: 097 -

Lote 097

1 8066 TKL UNEQUIPO MICROGOTAS
PARA SORO Ponta
perfurante adaptável mm
facilidade e segurança em
quahuer tipo de
Írasco/ampolalbolsa,

contendo protetor, câmara de
gotejamento flexível e
transparente permitindo o
monitoramento do fluxo da
alimentaçáo a ser
administmda, tubo Ílexível de
coloração azul em PVC,

100,00 1.10 1 10,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, t 43. 3266.8100. Z! - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - ! - E-mail- licitacaoOnsb.Dr.sov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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LOTE: 'í 18 -

Lote 118

1 6154 FRASCO PARA
ALI I\,1ENTAÇÃO ENTERAL
300 ML. Frasco fracionador
para sôluções entêrais; -

PeÍÍnrte tratamento térmico
(aquecimento, resf riamento)

de soluçoes; - Livre de

Bisfenol-A; - Tampa com

membrana perfurável,

adaptada aos equipos de

alimentação enleral nas cores
verde; - Frasco em PE de
300m1 graduado com escala

de 50 ml; - Com dispositivo
para fixação em suporte;

Atóxico; - Volume: 300m1.

Biosani UN 2.000,00 0,71 1.420,00

LOTE: 129 -

Lote 129

1 5655 LANCETA Ponta de aço

inoxidável estêrilizado por

radiação gama, espessura
tina com ponta triangular,
formato universal. Caixa c/
100 unidades

G-Tech CX 100,00 6,67 667,00

LOTE: 162 -

Lote 162

1 8329 PROTETOR OCULAR
ADULTO com Íita micropore
Caixa mm 12 unidades

Cral CX 15,00 7.62 '1 14,30

TOTAL 2.569,30

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (dozê) meses, a contar da assinâtura do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÂO ORÇAMENTÁRIA

Asd deconentes desta correrão r conta da uinte d a:

2019 lzsro loo.oor.ro.sor.oszo.zozs lo lssso.ro.oo.oo Do Exercício

2019 lzszo loe.oor.'ro.:or.oszo.zozs lsos lo.r.so.:o.oo.oo Do Exercício

2019 lzs:o loa.oor.ro.eor.oazo.zozs ltzt la.r.so.:o.oo.oo Do Exercício

2019 lzs+o loo.oor.ro.:or,oszo.zozs pzs lr.r.so.so.oo.oo Do Exercício

2o1s lzsso loo.oor.ro.sor.oszo.zozs lszo ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício

zo19 lzsoo loe.oor.ro.:or.oezo.zozs lszt ls.s.so.:o.oo.oo Do ExercÍcio

2019 lztzo loa.oor.ro.aor,oazo.zozs lo Ilso.sz.oo.oo Do ExercÍcio

2019 lztto loa.oor.ro.:or.oezo.zozs poe ln.l,so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 lZgrO bS.00Z.1O.SO1.036O.ZOZS hS4 |S.S.SO.3O.OO.00 Do Exercício

20r9 lzs:o los.ooz.ro.:or.osoo.zozs l+s l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

')

Rua WalÍredo Binencoun de Moraes n'222. Centro. 8 4i. i266.8100. . \ - 86.250-000
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CúUSULA QUINTA. DA VALIDAOE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dozê) mêsês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se moslrando 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 Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

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

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

qualquer espécie à empresa beneÍiciáriâ, ou, cancelar a Ata, na ocoÍrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas pâra tânto, garantidos à benêÍiciária, neste caso, o contraditório ê a ampla dêÍesa.

CúUSULA SEXÍA . OO CANCELAITENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- aulomaticamente:

- poÍ decurso dê prazo dê vigência;

- quando nã0 restarem íomecedores regisúados;

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

cancêlado na Ata, por intermédio de processo administrativo especÍfic0, assegurado o contraditôrio e amplâ

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuilos ou de força

mâior;

- o s€u preço registrado se lomar, comprovadamentê, inexequível em função da eleva@ dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fome@dores para cancelamento dos

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

aplicaÉo das penalidades prêvistas no edital, caso ná) aceitas as razÕes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese dêstê se tomar superior àqueles prâticâdos no rnercado;

- pêrder quâlquer condiÇão de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

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

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

- não comparecer ou se recusar a retiÍar, no prazo êstabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- carâcterizada quâlquer hipotese de inexecuçâo total ou parcial dâs condi@s eslabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dêla dêconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmenle ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandGse o

comprovanle aos âutos quê deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉNilA- DAS OBRIGAçÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicâtáriâ obrigar-s+á a:

- Entrêgar o produto adjudicâdo estritamenle de acordo com âs êspecificações descritas no Têrmo de Referência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

intêirâmente pelâ entrega inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referenle à enlrega dos produtos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, deconentes da contrata€o do objeto;

\
J
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cLÁusuLA otTAvA- DAS OBRTGAçÕES DO MUNICíP|O

Caberá a Prefeilura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objelo, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- reieitaÍ os produlos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas peb Órgão

Gerenciadorou com as especiÍlcâ@es constantes do Ato Convocatório, em paÍticular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJEIO

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

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplenle as sanções previstas na lêgislação e

neste edital.

CúUSULA DÉCI]iIA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser enlregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horáno comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frele, carga ê

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

cLÁUSULA DÉcIiIA SEGUNDA - DAs coNDIcoES GERAIS A SEREiT ATENDIDAS

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

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifcaçÕes constantes do

presente Editâl ê Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Náo conlralar servidor pertencente ao quadro dâ Prefeitura, duranle a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto destâ ala, salvo se houver préüa autorjzação da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- [,lanterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e quâlmcação

exigidas na licitação.

+

CLÁUSULA DÉCIJIA PRITEIRA - DO PAGAiIENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

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

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crálitos tributários relativos às contribuiçoes

sociais previstâs nas alíneas'a', 'b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

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

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existênciâ de débitos junto aos órgãos citâdos, a PreÍeitura

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagâmento mediante deposito bancário. Deverá

conslar da nota Ílscal o nome do banco, agência e o N' da conta bâncária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O [,lunicipÍo de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

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

licilante vencedora, previslos em lei ou nos lermos do Pregáo Eletrônico n" 5/2019. Nenhum pagamento será

efetuado a benefciária da Ata enquanto pendentê de liquidação qualquer obrigação íinanceira, sem que isso

gere direito a realustamento de preços ou a coneção monetária.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro, 8 43. 3266.8100. I., - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mail - licitacaoônsb.pr.eov.br - wrvw.nsb.B!€etlbl à
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cr-Áusuua oÉctuA TERCE|RA - DAS sAllçoES ADiltNtsrRATtvAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Atâ

de Registro de Preços, a não enlrega dos produtos no prazo estipulado sem iustificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isoladâ ou

cumulativamente, nas seguintes sanÇoes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor eslimado total da 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 fomêcimento incomplelo ou em atraso, até o

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

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

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmentêi

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

por prazo de atê 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicaçáo das sançõês previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

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

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

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

As penalidades serão âplicadas sem prejuízo das demâis san@es cabíveis, sêjâm estas administrativas ou

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

Considerar-s+á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguinles casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes frequenles 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) acrescimos dê volumes ou modificaÉes substanciais nos matenais;

g) escassêz, falta de mateÍiais eiou mão{eobra no mercado;

h) atrasos deconentes de oúros serviços e/ou instalaçfu inerentes aos teÍmos contratados diretamente pelo

Município.

CLÁUSULA DÉCIHA OUARTA. DAS DISPOSIçOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Prêgão Eletrônico No 520í9 ê a propostâ da empresa classiÍicada em ordem

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

das disposiçoes constantes das Leis n0 1052012002, Lêi 8.666/1993 e demais legislâções pertinentês.

CúUSULA DÉcn,A QUINTA. Do FoRO

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

privilegiado que sêja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas dêsta licitação.

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

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

da ata.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro. Ê 43. 3266.8100. Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qo v.br - wrvw.nsb.or.sov.br
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Nova Sa Mt04t2019.

Kondo

PreÍeito

Fabio

Empresa: Metromed

CN

de Hospitalar Ltda

:83.157 .03210001-22

BeneÍiciária da Ata

Michelê de Jesus
Secretária l\,lunicipal de Saúde - ponsável pelo acompanhamênto da ata

6
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NOVA SANTA BARBARA
:r. EtÍÁf,aj tro FAFÀNÀ

ATA DE REGISTRO DE PREçO N." 26/2019 - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N" 5/20í9 - PMNSB

0 UNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade iurídtca de direito publico intemo, inscÍita no

CNPJ sob n" 95.561 .08010001-60, com sede na Rua WalfÍedo BittencouÍt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 8625G000, Íepresentada neste âto por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo. brasileiro,
casado. RG n" 5.%3.'184-6 SESP/PR, inscrjto no CPF sob. o n" 018.008.95$50, doravante denominado Órgão

GeÍenciador, em conformidade mm a Lei Complementar Fêderal n.o 123n006 e n" 147nU4, Lei Federal n."
10.52012002. Decreto Federal n.0 7.892/2013 en' 8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal

no 04112009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, dê 2l de junho de 1993, com as alterâções postenores,

em Íace da classificação das propostas apresentadas no PREGÂO ELETRÔNICO N" í2019. homologada pelo

Prefeito l\4unrcipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem,

mateÍiais odontologicos, medicamentos e injetáveis, oferecido pela empresa ODONTOÍúED| - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

06.'194.440/0001-03. com endereço à Avenida Luiz Antonio Faedo, 1612. Sala 01 - CEP: 85601275 - BaiÍro:

lnduskial, Francisco BeltrãolPR, neste ato represênteda por seu procurador, Sr. Àexandre da Rosa, inscrito no

CPF sob n". 047-528.82$73. RG n' 12.999.627-7. doravante denominâdo bênêficiária da Ata, cuja proposta Íoi

classiÍicada. observada as especificações, os preços, os quantitatjvos na licitação supracitada, bem como as

cláusulâs e condiçôes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIIIEIRÂ. DO OUETO
Constitui objeto desla Ata o Íegistro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, materiais

odontologicos, medicamentos e injetáveis, conÍorme especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão
Eletrônico N." í20Í9, independentemente dê transcÍição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos ÍdaGonados do licitante vencedoÍ, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar

licitaçáo específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário

do regtstro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafiÍmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFI OO OBJETO E PR OS REGISTRAOOS

ITENS

Rua Walliedo BiÚcncouí de Moraes n" 222. Centro, 8 43. 3266.8t00, I - 86.250-000

I

Lote Item Codigo

do
produto/

serviço

DescÍiÉo do pÍod uto/serviço MâÍca do
produto

Unidade

medrda

Ouanlidade Preço

unitário

Preço

lotal

LOTE: 009
- Lote 009

1 4763 Ácua ennl tueçÃo smt u
200 ampolas.

SA[,ITEC CX 15.00 44,49 667,35

LOTE: 013
- Lote 013

1 1213 ALMOTOLN PúSTICA com
bico reto transparente 250n{

J PROLAB UN 30.00 2.39 71 .70

LOTE: 0'14

- Lote 014

1 7214 ALMOTOLIA PúSTICA COM

bic! Íeto transparente 250m1.

Na cor manom conÍeccionada

em polietilêno.

J PROLAB UN 20 00 1?O 47,80

1 35C9 AMALGAMA EM CAPSULA
DUAS PORÇÃO 4570 PRATA

REGULAR POÍE 5OO UNID

SDI PI 2,00 1.169,0

0

2.338,00LoTE] 016
- Lote 016

LOTE: 018
- Lotê 018

1 338ô

I

ANESTESICO INJETÁVEL

LOCAL À BASE DE

MEPIVACA|NA +

EPINEFRINA A 2% CX C/ 50
TUBETES

DLA CX 20,00 104,00 2.080.00

Nova Santa Bfubara, Paraná - E - [-mail - licitac nsb I v-br - wraw.nstr.Dr. gov.br

)--



1306
-.-.--

:* NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA híUNICIPAL

=1 ESTADO DO FARANA

LOTE: 024
- Lote 024

1 6888 AVENTAL IMPERI\,! EAVEL
Fabricado em náo lecido SMS

com barreira bacteriana.

manga longa. reforço

impermeável e absorvente nas

mangas. tóÍâx, abdômen e

pemas, embalagem unitário

embalada em papelgrau

cirúÍgico e esterilizado â ETo.

PROT

DESC

UN 5,00 22,99 114,95

LOTE: 028
- Lote 028

1 796 BICARBONATO DE SODIO

PÔ PARA USO

ODONTOLOGICO

ENVELOPE C/ 40 GRAMAS.

CX C/ 15 UNIDADES. Marca

Dabi ou similar

MAQUIRA CX 6.00 34,30 205,80

LoTE: 030
- Lotê 030

1 7346 BOBINA DE PAPEL PARA

ELETROCARDIÓGRAFO

ECG 216mm x 30m. Tipode
registro: TERMICO: Alta

sensibilidade para registro

sem contato; Fabricação:

nacional com matéria pÍima
(celulose) de alta qualidade;

lndicado para uso com ECG);

|!4D BOBIN 40,00 45,00 1.800,00

LOTE: 031
- Lote 031

,1

6644 BOLSA DE GELO

REUTILIáVEL DE 2OO ML

GELO

TECH

UN 10,00 9,85 98,50

LOTE: 032
- Lote 032

1 6643 BOLSA DE GELO

REUTILIáVEL DE 40O ML

GELO

TECH

UN 10,00 8,66 86,60

LOTE: 033
- Lotê 033

1 6642 BOLSA DE GELO
REUTILIáVEL DE 50O ML

GELO

TECH

UN 10,00 9,94 99,40

LOTE: 036
- Lote 036

1 4806 BROCA CILINDRICA 1092 FAVA UN 10,00 3,8'1 38,10

LOTE: 057
- Lote 057

1 3138 BROCAS PARA ALTA
ROTAÇ4o 1016

FAVA UN 10,00 3,93 39,30

LOTE: 062
- Lote 062

1 4810 CARIOSTATICO (ESPONJA

DE WALTER ) 12ol"

BIODINAMI

CA

UN 6,00 33,70 202,20

LOTE: 063
- Lote 063

1 4811 CARÍÃO PARA RAIO X 2
FUROS C/ 1OO UNIDADES

PREVEN EIúB 2,00 8.25 '16,50

LOTE: 085
- Lote 085

1 651 CUNHAS REFLEXIVAS

INTERDENTAIS

TRANSPARENTES C/ 20

UNIDADES

TDV CX 6.00 34,12 204.72

LOTE: 094
- Lote 094

1 5680 Eletrodo autoâdesivo sxg cm,
embalagem contendo M
unidades

CARCI EMB 15,00 25,18 377,70

LOTE: 095
- Lote 095

1 48'19 ENVELOPE AUTO-SELANTE

DE PAPEL/PLASTICO,

TAMANHO 1gOX 330 IUM.

CAIXA C/ 2OO UNÍDADES

PAC GC CX 60,00 56.33 3.379.80

'l
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LOTE: 102

- Lote 102

1 6960 ESPONJA HEi,IOSTÁTCA
DE COLAGENO

HIDROLIZADO GELATINA
LtoFtLtzADA 1,0X1,0Xí,0 CM

cAlxA coM 10

IVIAQUIRA UN 4,00 32,69 130,76

LOTE: 103

- Lote 103

1 8360 Eshjo Liso inox 20 X 10 X G5

Cm

AA+O

INOX

UN 2,00 54,00 108,00

LOTE: 109

- Lote 109

1 4822 FIO DE SUTURA DE NYTON

PRETO ESTERIL N" 4/O CX

C/24 45 CM (SUIURA
CIRURGICA NÃO

ABSORVIVEL DE ORIGEM

SINTÉTICA)CONFORME AS

NORMAS ABNT NBR 13904

PROCARE CX 6,00 30,80 184,80

LoTE: '120

- Lote 120

1 4868 Gel Dentrl lnÍantil 900 a
1100ppm de flúor, sabor tutti

frutti. Embalado em tubo
plástico com 50 gramas

rcE
FRESH

UN 50,00 3,65 182,50

LOTE: 128

- Lote'128

1 3451 IONOMERO DE VIDRO
RESTAURADOR

FOTOPOLIMERIZAVEL
(LIQUIDO+ PO)

FGI\,I CX 10.00 80,90 809,00

LOTE: 132

- Lote 132

LIMA PARA ENDODONTIA K
TILE 15140-21MM 

,I" SÉRE
AÇO INOX EMB. C/ 6

UNIDADES

KAVO

KERR

CX 2,00 18,97 37,94

LOTE: 150
- Lote 150

1 bvbb PARAMONOCLOROFENOL

CANFORADO FRASCO C/ 20

ML MATERIAL

ANTISSÉPTICO E

ANESTESICO

BIODINAMI

CA

UN 4,00 7,37 29,48

LOTE: 153
- Lote 153

1 4842 PELíCULA RADIOGRAFICA

ADULTO C/ 150 UNDS

KODAK KIT 4,00 139,90 559.60

LOTE: 156

- Lote 156

1 6905 PÓ: OXIDO DE ZINCO.

OXIDO DE MAGNÉSIO,

CARBONATO DE BISI/UTO E

SiLICA PESo LíoUIDo zsc
COR 7 AMARELO CLARO

SS WHITE CX 1,00 20,12 20,12

3-
Rua Walfredo Bittencourt de N,loraes n'222, Centro, t 41. 3266.8100, \- - 86.250-000
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LOTE: 171

- Lote 171

1 1094 SCALP n" 21G disposiüvo
para infusão venosa,

descártável, estéril,

siliconizada, com cânula de

aço inoxidável. parede fina,

com bíseltnfacetado, asa
plástica flexÍvel ou similar, com
identificaçáo do calibre na asa,
protetor Íígido, tubo
tlansparenle fl exível, conector
luêÍ e lampa protetoÍa, cor
padráo universal. Embalagem

individual com abertura

assépticâ, contendo

extemamente dados de

identifi caçâ0, procedência, tipo

e data dê esteÍilizaçâo.

validade, no do lote e registro

c.

SOLIDOR UN 200,00 0,19 38,00

LOTE: 173

- Lote lT3
1 3409 SELANTE DE SULCOS E

CICATRÍCULAS

FOTOPOLIIlIERIáVEL
LíoUIDo FRASCo C/ 5 i/L

BIODINAMI

CA

UN 4,00 22,01 88,28

LOTE: 187
- Lote 187

1 3388 SUGADOR CIRURGICO C/40 IMAOUIRA CX 6,00 39,40 236,40

TOTAL '14.293,30

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNCIA

O prâzo de vigência da Atâ de RegistÍo de Preços será de í2 (dozê) mêsês, a contaÍ da assinafura do mêsmo,

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

Bárbara.

cLAÚSULA QUARTA- DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

As des decorrenles deslâ Licita conerão r conta da uinte 0 a

4

DOTAÇÔES

Exercício lconta da

lo"o..,
da

despesa

Nafurêzâ da despesâ Grupo da ÍonteFunciond programática
lFonre 

de

[ecuÍso
2019 IZS1O 08.001.10.301.0320.2025 lO 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

20ís lzszo 08.001.10.301.0320.2025 laOS 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 IZSaO 08.001.10.301 .0320.2025 ISZA 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

20re lzs+o 08.001.10.301,0320.2025 ISZS 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 lZsso 08.001.10.301.0320.2025 laZO 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019

2019

560

720

278.001. 10.301.0320.2025

8.001.10.301.0320.2025 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2o1s lztto 08.001 . 10.301 .0320.202s lao: 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

201s lzsr o 08.002. 10.301 .0360.2029 l+Sl 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2O1s IZSS0 08.002.10.301.0360.2029 l+Sn 4.4.90.52.00.00 Do ExercÍcio

Rua Walfredo Bittcncoun de Ntoraes n'222, Centro, 8 4-1. -1266.8100, 
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cúusuLA olrAvA- DAS OBRTGAçOES DO MUNCíP|O

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçôes e os esdârecimentos, atrnenles ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata:

- rejeitar os produtos enuegues equivocadamente ou em desacordo com as onentaÉes passadas pelo Órgão

GerenciadoÍ ou com as especiíica@s coÍrstantes do Ato Convocatório, em pârticulâr, de seu ANEXO 0'1.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de enlrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fomecimento

emitido pela PreÍeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, seÉ imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fomecedor dassiÍicado, cabendo ao licilante inadimplente as sanfoes preústas na legislaçao e

neste edital.

CLÁUSULA DÉcli,lA- DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser enkegue na Seuetaria Íl'lunicipal de Saúde, sito â Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horáno comercial de segunda a sextàfeiÍa. com seguro, ftete, carga e

descarga indusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenoador isento de quaisquer responsâbilidades.

CúUSULA DÉCHA PRIMERA - DO PAGATIEIiIÍO

O pagamento o@nerá em alé o 30 (trinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante affesentação da nota

fiscal acompanhada da certidâo expedida conjuntâmente pda Secretaria da Receila FedeÍal do Brasa (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refurente a todos os créditos tributáÍios êdeÍais e à
Divida Ativa da Uniâo (DAU) por elas administrados. indusive os créditos tributários relativos às mnhibui@s

sociais previstas nas alíneas'a', 'b" e "c" do parágrafo único do artjgo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

conkibuiçoes instituídas a lítdo de substituiçao, e às contribuiçôes deüdas, por lei, a tercêiíos e Certificado de

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

aguardará a regularização poÍ parte da contratada, iniciando-se novo prizo para o pagamento. Sendo que â

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o dêvido pâgamento mediântê deposito bancário. Deverá

constar da nota ílscal o noÍn€ do banm, egência e o N' da conta bancária receplora do deposito. dou outros

dsdos indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

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

licitanle vencedora, preüstos em lei ou nos termos do Pregão Eletónico n" 5/2019. Nenhum pagamento será

efetuado a beneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo quâlguer ôbÍigâÉo Íinanceira, sem que isso

gere direito a Íeajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉcIilA SEGUNDA - DAs coNÍxCÔES GERAIS A SERET ATENDIDAS

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

- AssumiÍ inteiÍa responsabilidade pela entrega dos produtos, de acoÍdo com as espedfic€@es constantes do

presenle Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneficrária dâ Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencentê âo quadro da Preíeitura, durânte â execução do objeto conbatâdo.

- Não veiculâÍ publlcidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administraçao da

Prefeitura Municipal de Nova Sânlâ Bárbara.

- ManteÍem dunanle a execução da âta de regisúo de preços todas as condiçoes de habilitação e qualiÍica$o

exigidas na licitaçao.

6
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cúUSULA DÊCITIA TERCEIRA- DAS SA},IçÕES ADTINISTRAI|VAS

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

de Registro de Preços. a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem .iustificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, rêsguardados os procedimentos legais perlinentes, poderá acanetar, isdada ou

cumulativamente, nas seguintês sanÇÕes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado tolal da ata, em caso de rêcusa do 1.o

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

. Multa de 0,3% (zero vírgula kês por cento) por dia de ÍomeciÍnento incompleto ou em atraso, alé o

máximo de '100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor eíimado da contrataÉo, além do desconto do

valor correspondente ao Íomecimenlo não realizado pela beneíiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de '15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente:

. Suspensâo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Adminisüação Pública,

por prezo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicaçao de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório ê ampla

deÍesa.

A aplicação das sançôes previstas nesta Ata não excluia possitilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

indusive responsabilizaçâo do fomecedor poreventuais perdas e danos causados à AdministraÉo.

As amportáncias Íelativâs a multas serão descontadas dos pagamentos a sêrem êfetuados à beneficiáÍiâ da Alâ,

podendo, entretanlo, conÍorme o caso processar-se a cobrança iudicialmente.
As penaiidades serão aplicadas sem pÍejuzo das demais sançôes cabiveis, sejam estas administíativÍls ou

penais, píeüstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçoes.

ConsideraÍ-se-á Justificado o atraso no atendimento somente nos seguinles casos:

a)gÍeves;

b) epidêmias;

c) mrtes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes,

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

0 acÍéscimos de volumes ou modificê@s substanciâis nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou máod+obra no mercado;

h) akasos dêconentes de oúros serviços e/ou instalaÉo inerentes aos termos contratâdos dhetamenle peb

Município.

cúusuLA DÉclirA QUARTA- DAs DtsPostÇoES FtNAls

lntegram esta Ata, o edital do Pregão ElêtÍônico l,l0 5/20í9 e a proposta da empresa dassificada em ordem

crescente respectivamente, no ceÍtame supra numemdo. Os casos omissos serão resdvidos com observância

das disposi@s constantes das Leis n0 1052012002. Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertrnentes.

CúUSULA DÉcffA QUINTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo de Sêrra - Pr., com renúncia de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possívers dúvadas oriundas desta licitação.

E, para frrmeza e validade do que Íoi pactuâdo, lavÍorse a presente ete, que depois de lida, será assinada pdos
representantes das pâÍtes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata. e pelo responúvel pelo âcompanhamento
da ata.

Nova Santa Bárbara . MlUl2019
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rf. NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDÔ Do PÁEANÁ

I
II

Kondo

Prefeito Muni Autoridade Competente

.,184{ SESP/PRRG n' 5.

Alexandre da Rosa

Empresa: Odontomedi - Produtos Odontologicos e Hospitdares Ltda

CNPJ: 06.194.44010001-03

Beneficiária da Ata

Soarês de Jesus
Secretária l\,4unrcipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Nola Santa Llárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@:nsb.pr.gov.br - ».ww.nsb.pr.gov.br
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ESÍêDO DO PÀRÀI{A

ATA DE REGISTRO DE PREçO N.o 2720í9 - ptt{SB

REFERENTE Ao pREGÂo ELETRôNtco No í2019 - ptNsB

O trtUttlCÍnO DE ]{OVA sAilil eÁnAaRA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.561.080/0001{0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa
BárbaB - Paraná, CEP - 8ô25G000, represenlada neste ato por sêu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.1846 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.95950, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em confoÍmidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 1472014, Lei FedeÍal n.0

10.52012c02, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n" 8.2 1N14, Decreto Federd No 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 e, no que coub€r, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de í993, mm as atter@s posteriores,

em Íace da classificação das propostas aprêsênladas no PREGÃO eUfRÔmCO ilo 5120í9, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE regiskar os preços para eventual aquisição de maleriais de enfermagem,
materiais odontologicos, medicamentos e injetáveis, oÍerecido pela empresa llÍúH tED CO ERCIO DE
PRODUTOS HOSPITAIÂRES LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscÍita no CNPJ sob no.

21.4U.3361000147, mm endereço à Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356 - CEP: 87080470 - Eaino: Vila Santa
lzab€|, MaringíPR, neste ato representada pelo Sr. arcelino Lahoud, inscnto no CPF sob no. 359.226.13S87,
RG n' 2.079.474, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi clâssmcada, observada as
especmcaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condi@es abaixo
estabelecidas:

CúUSULA PRITEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de enÍêrmagem, matêriais

odontol({icos, medicamentos e inietáveis, conforme especifrcado no ANEXO 01, que integra o Edital dê PÍegão
ElêtÍônico N.'5f2019, indepêndentemente de transcriçfu. O Órgão GerenciadoÍ não se obriga a adquirir os
pÍodutos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no Ai{EXO 0í, podendo até realizar

Iicitação especiÍica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de mndições, o beneÍiciário

do registo teÍá preÍerência, nos termos do aÍt. 15, § 4", da Lei n0 8.666/93, reaÍiÍmda no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGISTRADOS
c

Prali FR 300,00 2,87 861,00LOTE: 001
- Lote 001

1 821 ACEBROFILINA 25 MG/s ML

XAROPE INFANTIL

22,s6NATHA
LYA

UN 2,00 11,28LOTE: 012
- Lote 012

1 1078 ALGODÃO 5OO GRAMAS

AVENP
AR

PCTE 6,00 19,27 115,624690 AVENTAL CIRÚRGICO cor branca,

mânga longa e punho de Hastex,

confeccionado em 100/o
polipropileno, medindo 1,40m de

larg u ra po r 1 , 1 0m de com primento,

com mangas lorEas de 55 cm de

comprimento, látex no punho e
marÍilhos na cintura e no pescoço,

gramatura 309 (pacote mm 10

aventais).lncluindo o laudo

compobatório de eficiência de

filtEÇão bactenana

LOTE: 023
- Lote 023

1
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CLAÚSULÂ TERCEIRÂ - DA UGÊNC|A

O prazo de vigência da Ata de Registo de Pre@s será de í2 (doze) mêses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no oiâÍio Ofcial do Município de Nova Sânta

BáÍbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAÇÂO ORçATENTÁRIA

As des deconentes desta Lic c0ÍTerao r conla da uinte ntária:

CúUSULA QUIilTA. OA VALIDADE DOS PREçOS
A prêsente Ala de RegbÍo de Preços terá validadê de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a pÍoposta continuar se mostrando mais vantapsâ para a Administra@ Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decrelo n0 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeilura Municipa! de Nova Santa Bárbara, não s€rá obrigada a

adquirir os prodútos Íeferidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo íazàlo akavés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

2
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LOTE: 058
- Lote 058

1 7327 BULTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA íO MG/ML
soluÇÃo oRAL - FRASCO COM

2OML

Hipolab
0r

FR í50,00 7,49 1.123,50

LOTE: 101

- Lote 101

1 1055 ESPARqDRAPO BRANCO 10 x 4,5
c/ capa.

MISSN
ER

UN 200,00 5,73 1.146,00

LOTE: 140
- Lote 140

1
21ô1 MASCARA CIRURGICA

DESCARTAVEL BRANCA, TRIPLA.
COM ELASTICO CAIXA COM 50

UNIDADES,

DESCA
RPACK

CX 30,00 5,31 159,30

LOTE: 185
- Lote í85

1 8330 soRo GLtcoFtstoLoGtco 5%
inietável e sem, conservantes.
Acondicionado em frascos plásticos

hansparentes 250 ml tipo bolsa.

EQUIPL
EX

UN 100,00 2,59 259,00

LOTE: 186
- Lote 186

1 1037 SORO GLICOSADO 5olo injetável e

sem, conservantes. acondicbnado
em frascos plásticos transparentes
500 mttipo bolsa

EQUIPL
EX

UN 200,00 3,00 600,00

TOTAL 4.286,98

AÇOES

2019 lzsto bs.0ot.to.eot.ogzo.zozs lo 1s.a.90.s0.00.00 lDo Exercicio

2019 Pszo pe.oot.to.aot.oseo2ozs lgoa p.:.so.so.oo.oo lDo Exercicio

2019 lzsso loo.oot.to.eot.oezo.zozs bz+ p.a.so.so.oo.oo lDo Exercicio

2019 Pío 8J01r030( .wzo.nzs Iszs B.a.so.so.oo.oo lDo Exercicio

iotg lzsso ftã.oot.to.aot.oszo.mzs lezo B.a.so.ro.oo.oo lDo Exercicio

2019 12560 IaOO1.ÍO:Oí.OSZO.ZOZS FZt B.a.$.SO.OO.OO lDo Exercício

2019 E7n Es.0otl0.30t.oszo.eozs p [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

201s lztlo loa.oor.ro.aot.oszo.zozs lso: l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2019 Egro @.ooz.to.aot.oloo.zozs Fg+ la.a.so.ao.oo.oo lDo Exercício

19 IZSSO lOa.OOZ.rO.eOr.OS6O.ZOZS F94 l.+.sosz.oo.oo lDo Exercicio

IExercroo
Ha

lConta da

P**
lFonte de lNatureza da despesa

f*,* Ihespe.

7
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qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente
previstas para tanto, garanlidos à benefciária, neste c6o, o contÍaditório e a âmpla deÍesa.

cúusulA sExÍA - Do CANCELAHENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços

A Ata de RegbtÍo de Preçc podená ser carrcelada pela AdministÍaçtu:
- automaücaÍnenle:

- por dêcumo de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando careterizado o inbresse público. O Proponente teÉ o seu Íegisto de preços

cancelado na Ata, por inteÍmêdio de processo administrativo específim, assêgurado o conhaditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconencia de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se lomar, mmprovadamente, inexequível em função da elevação dos pEços de

meÍcado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedoÍes para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de í5 (quinze) dias, Íacultada à Adminbtração a

âplicaçãl das penalidades previstas no edilal, caso não aceitas as razôes do pêdido.

- por iniciaüva do Órgão C*renciador, quando a vencedora:

- não aceitaÍ rcduzir o pÍeço registrdo, na hiÉtese deste se tomar superior àqueles praticados no rnercâdo;

- perder qualquer mndiçáo de habilitaçao ou qualificação têcnica exigida no processo licitatório;

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

- não cumprir as obrig@s decorentes desta Ata de Registo de Pre@;
- não comparecer ou se ÍecusaÍ a Íeürar, no prazo estabelecido, os pedidc deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- câreterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabêlecidas nesta Ata de

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

casos previstos, serâ feita pesoalmente oú por mnespondência com aviso de recebimento, juntandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registo de preços.

CúUSULA SÉTIIÂ - DAS OBRIGAçÔES DA BENEFICIARI,A DA ATA

A AdjudicatáÍia obrigar-seá a:

- Enlregar o prodúo adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de ReÍerência

- ANEXO 01, bem mnp no prazo eslabelecido e quantitativo solicitado pda PreÍeitura, responsabilizandGse

inteiramente pela entrega inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder poÍ todo o ônus referente à ent êga dos prodúos, tais como, encaÍgos tÍabalhistâs, previdenciários,

íiscais e comerciais, decorÍentes da contÍaEÉo do otljeto;

cúusutr olrAvÂ- DAS oBRIGAçÕES Do f,uNlcÍPlo
Caberá a PreÍeitura:

- prestar as infurmações e os esclarecimentos, atinentes ao ob,eto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os prcdutos entregues equivocadamente ou em desacordo com as oriêntações passadas pelo Ôrgáo

Gerenciador ou mm as especiÍica@es constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

3
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CúUSUIA NoilA - oo PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de entÍega será de atê 05 (cinco) dias coÍÍidos, contados a partir da autorização de fomecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entrega nfo seia efeüvda neste prazo, será imediatarnente solicitada à entrega
para o póximo fomecedor classifcado, cabendo ao licitante inadimplente ís san@s previstas na legislação e
neste edital.

CúUSULA DÉclrtA. Do LocAL DA EI{TREGA

Os produtos deverão ser entÍegue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Anlônio Joaquim Rodrbues,

9N, Nova Santa BáÍbara - PR, em horário mmercial de squnda a sêxta-íeira, mm seguro, frele, carga e

descarga inclusos no valor da mercadona, fcando o Órgâo Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCITA PRITEIRA - DO PAGATENTo

0 pagamento ocorêrá em até o 30 (trinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjunlamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os cíéditos lributários relativos à mntribuiçoes

sociais previslas nas alíneas'a", 'b' e 'c' do parAlrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

mntribuições instituídas a titulo de substituiçáo, e às contÍibuiÉes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situaçtu junto ao FGTS. Na existência dê débitos junto aos órgãos citados, a Prêfeitura

aguardará a regulârização por pârte da mntratada, iniciandGse novo prazo para o pagamenlo. Sendo que a

Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancána rcceptora do deposito, e/ou outros

dados indispensâveis para a efelivação do pagamento. O Municipio de Nova Santa Bâóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores coírespondentes a mult6, indenizaçÕes, encargos, tÍibutos, elc., devidas pela

licitante vencedora, prêvistos em lei ou nos teÍmos do Pregão Eletrônico n" 5/2019. Nenhum pagamento seÉ

efetuado a benefciária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamenlo de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCITA SEGUNDA- DAS COilDICÔES GERAJS A SEREX AIENDIDAS

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

- Assumir inleira responsabilidade pela enlrega dos prcdutos, dê acordo com as especificqões mnstantes do

presenle Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencenle ao quadro da Prefeitura, duÉnte a execuçáo do objeto conhatado.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registo de preços todas as condiçÕes dê habilitaçáo ê qualificação

exigidas na licitaçtu.

cúusuu DÉcrrA TERCE|RA - DAs sANçôEs AoililtsrR TÍvAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigaÉes assumilas pelo fomecedor no momento da exec4ão da Ala

de Registro de Preços, a ntu entrega dos produtos no pftzo estipulado sem .lustificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançÕ'es:

. Advertência;

. Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ab, em caso de Íecusa do 1'o

mlocada do item em assinar a Ata de RegistÍo de Preços;

I
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. Multa de 0,3% (zero vírgula tês por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 1070 (dez por cento), incidentês sobre o valor eslimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dia conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão tempoária do dieito de participar de licitaçfu e de fomecer à Administraçã: Pública,

por prazo de até 05 (cino) anos;

Em qua§uer hipotese de aplicaçtu de penalidades seÉ assêguÍado ao Íomêcêdor o contÍaditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sân@ pÍevistas nesla Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oúras, previstas em Lei,

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

As importâncias relativas a multas serão desmntadô dos pagamentos a s€Íem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanlo, confonne o caso processaÊse a mbrança judicialrnente.

As pênalidades serão aplicadas sem prejuízo das demab sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e aftera@es.

Considerar-sê-á justificâdo o atÍaso no atendimento somente nos seguinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elêtÍica e água;

d) enchentes;

e) impedimenlo de suprir os serviços com maleriais devido à intenupçfu das vias de acesso às mesmas;

Í) acréscimos de volumes ou modiÍicâ@s substanciais nos malenais;

g) escassez, Íalta de mateÍiab e/ou mfo-de{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros servÇos e/ou instalaçâr inerenles aos teÍmos mnlratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcilA ouARrA - DAs DlsposçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Ele(rônico No 512019 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no certaÍne supftr numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constanles das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legisl@s pertinentes.

CúUSULA DÉCITÂ QUINTA. DO FORO

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

privilegiado que sêja, para seÍem dirimidas possíveis dúüdõ oÍiundas desta licitação.

E, para firmêza e validade do que foi petuado, lavÍou-se a presente eta, que depois de lida, será assinada pelos

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

da ata.

Nova 0410412019

PreÍeito Municipal - ridade Competente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

Rua Walfredo BittencouÍ de Morâes rf 222, Centro, t 43. 3266.8100, 8 - 86.250-000
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Empresa: MMH Med Comércio de Hospitalares Ltda

- 
CNPJ: 21 7

Beneficiária da Ata

bQ
ich$\SoaresM de Jesus

Secretária Municipal de Saúde - Fiscâl rêsponsável pelo acompanhamento da ata

6
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ATA DE REGISiTRO 0E PREçO N." 2820í9 - PTNSB

REFERENTE Ao pReeÃo eurnôxtco No st20í9 - pMNsB

O UUUCíHO DE NoVA S§tfe AÁngARÀ com persondidade juridica de direito público intemo, inscÍita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes, 222 - Cenúo, Nova Santa
Bárbara - Pananá, CEP - 8625G000, represenlada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.184{ SESP/PR, inscÍito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Ôrgáo

Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decíeto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipâl

no 041/2009 e, no que muber, a Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993, mm as altera@s posteliores,

em Íace da dassifrcago das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 520í9, homologada pelo

PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços paÍa eventual aquisiçáo de materiais de enfemagem,
materiais odontológicos, medicâmentos e injetáveis, oÍerecido pela empresa FoNTAHED FARTACEUTICA
LTDA, pessoa juridica de diÍeito privado, inscÍita no CNPJ sob no. 02.816.696/0001-54, mm endeÍeço à Rua

Franm Grlo, 374 Fundos - CEP: 84045320 - Baino: Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa/PR, nêste ato

representada pelo Sr. Femando Parucker da Silva Júnior, inscrilo no CPF sob no. 006.538.93$57, RG n"
3.804.296, doravanle dênominado benêficiária da Ata, cuja proposta foi dassificada, observada as

especifica@s, os preços, os quântitativos na licitação suprâcitada, bêm como as dáusulas e condiÉes abaixo

estabdecidas:

CLÁUSUI.A PRMEIRA- DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiais de enfermaçm, maleriais

odontológims, medicâmêntos e inietáveis, mnÍorme especiÍicado no ANEXO 0í, que integÍe o Editalde Pregão
Eletrônico ll.' 520í9, independentenente de FanscÍiÉo. 0 Ór9ão Gerenciador náo se obriga a adquirir os
produtos rdacionâdos do licitante venced«, nem na quantidade indicada no AI'|EXO 0í, podendo até realizar

licitâçâo especíÍica para adquiriÍ um ou meis itens, hipotese em que, em Qualdade de condiçoes, o beneÍiciário

do registro teÍá preÍerénoa, nos teÍmos do art 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmâda no arl 7o, do Decreto no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E REGISTRADOS

C|âÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNC|A

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de'12 (doze) meses, a conlar da assinatuÉ do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSUU OUARTA- DA DOTAçÃO ORçAiIEI{TÁRIA

deconentes desta c0ríerao mnta da

I

AMP 500,00 2,50 1.250,00LOTE: 125
- Lote 125

1 6975 HIDROCORTISONA'IOO MG

INJETAVEL FRASCO +

DILUENTE 5 ML t'
UTO

í.250,00TOTAL

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.25G000
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2019 2s10 loa.oor.ro.sor.oseo.zozs l0 3.3.90.30.00.00 Do Exercioo

2019 2520 lOa.OOr.rO.SOr.OaZO.ZOZS lrOr 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2s30 loe.oor.ro.sor.oszo.zozs ltzt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2s4o loa.oor.ro.sor.oszo.2o2s bzs 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 25s0 los.oor.ro.aor.oazo.zozs lrzo 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2560 loo.oor.ro.sor.oszo.2o2s Fzt 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 z72o lor.oor.ro.ror.oszo.zozs l0 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

20'19 2730 lOa.oor.ro.eor.orzo.zozs leoe 4.4.90.52.00.00 Do Exercíoo

2019 2910 loe.ooz.ro.sor.osoo.zozg las+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercioo

2019 2930 los.ooz.to.oor.osoo.zozs hg+ 4.4.90.52.00.00 Do Exercíoo

cúusutA ourNTA. DA VAUDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registo de PÍeços terá validade do 12 (&ze) meses, a conlaÍ da assinatura da mesma,

enquanto a píoposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a AdminisBaÉo Pública e satisÍazendo os

demais requisrtos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e AÍt 4 do Decreto no 6.906/03. Duranle o prazo de

vdidade desta Ata de Registm dê Preços, a Prefeitura Municipd de Nova Santa Bárbara, não será órigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exdusivamente pelo Sistema de RegislÍo de Preços,

podêndo Íazê{o através de outra lícitação quando julgar conveniente, sem que c€iba recurso ou indênizaÉo de

qualquer espécie à empresa benêficiária, ou, câncelar a Ata, na oconência dê alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, nêste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExÍA. Do cAl{cEuilEl{ro DA ATA DE REGISTRo DE pREços

A Ata de Regisfo de Prqos podeÉ ser cancelada pêla AdministÍaÉo:

- automâticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando nâo ÍestaÍem Íomecedoes regislíados;

- pdo Órgão Gerenciador, quando caracteÍizado o inteÍesse púUico. O PÍoponente teÍá o seu registro de pÍeços

cancdado na Ata, por inteÍmédio de processo administrativo êspecifico, asseguÍado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- compovaÍ êstar impossitilitado dê flmprir as exigências dâ Ata, por ocorÍência dê casos Íortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se toÍnar, comprovadamenle, inexequível êm funçáo da deva@ dos preços de

mêrcado dos insuÍros que compõêm o custo do pÍoduto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento do6

preços registrados deverá ser formdada com â antecedência de í5 (quinze) dias, facultâda à Administraçáo a

aplicaçáo das penalidades previstas no edihl, caso nâo aceilas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- rÉo aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomâr superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiç50 de habilitaçáo ou qualifcação táhica exigida no proceso licitatório;

- por razoes de interesse piUim, devidamente motivadas e justificadas;

- nfu cumprir as obriga@s deconentes desta Ata de R4isto de PÍeços;

- náo comparecer ou se recusar a rêtirar, no prazo estabelecido, os pedidos decoÍrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexêcução totâl ou parcial das condiçÕes estrbelecidas nêsta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decongntes; A comunicaÉo do cancelâmento do preço registrado, nos

casos pÍevistos, seÉ feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recêbimênto, juntândGsê o

compÍovante aos aulos que deÍam origêm ao registro de preços.

2
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cúusuLA sÉÍMA- DAs oBRtGAçoEs DA BEriEFtctÁRtA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-s+á a:

- Entegar o pÍoduto adjudicado estitamenb de a@rdo com as especificações descÍitas no Termo de Referência

- ANEXO 0Í, bem como no prazo estabelecido e quanütativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (dmrmentâÉo obrigabria não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência dâ Atâ de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhislâs, preüdenciários,

fscais e cornerciais, deconentes da contratação do objeto;

cúusurÁ orAvA- DAs oBRrcÂÇoES Do tuMcÍpE
Caberá a Prefeilura:

- prestar as informaSes e os esdarecimentos, alinentes ao objeto, que venham a ser sdicitado pda beneficiária

da Ata;

- rejeitar os pmdutos entÍegues equivocadamêntê ou em desacoÍdo com as orientaçoes passadas pdo Órgão

Gerenciadoí ou @m as especificaFes constantes do Ato Convocat&io, em partiqjlar, de seu ANEXO 01.

CúUSUIá NONA - OO PRA;ZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dhs conidos, contâdos a partir da autorização de fomecimento

emitido pdâ Prefeitura, câso a entrega não seja efeüvada neste prâzo, será imediatamente sdicitada à entrega

para o proximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimflente as sanções previsbs na legislação e

neste edital.

CúUSU|Á DÉclTA. DO LOCAL DA EI{TREGA

Os produtos deverão ser enlrcgue na Secretada Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Mrbara - PR, em horário mmercial de segunda a sexta-feiÍa, com seguro, ÍÍete, caÍgâ e

descarga indusos no valor da mêrcadoÍia, ficando o Órgã0 GeÍenciador isênto de quaisquer responsabilidades.

cúuSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAIIIENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias aÉs a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal âcompanhada da certidão expêdida conjuntamente pela Sêcrêtaria dâ Rêcêita Federal do Brasil (RFB) e

pdâ Procuradoriâ€eral da Fazenda Nacional (PGFN), refurentê â todos os credilos tribuÉrios íederais e à

Dívida Ativâ da União (DAU) por elas administados, inclusive os créditos tributários relativos às contribui@es

sociais prêüstas nas alineas "a",'b" e'c'do parágrafo únim do artigo í1 da Lei Federal n.o 8.212199í, às

contribui@s insütuídas a título de substitui$o, e às contdbui@es devidas, por lei, a terceiros e Cêrtificado de

Regularidade de Situâção junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Preíeitura

aguardará a regularização por parte da mntratâda, iniciandcse novo prazo para o pagamento. Sendo que a

PreÍeitura Municipal de Nova Santa BáÍbâra Íará o devido pagamento mediante deposito banúrio. Deverá

mnstar da nota fiscal o nome do banm, agência e o N' da mnta bancária receptora do deposito, e/ou outros

dados indispenúveis para a efutiva@ do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara pderá deduàr do

montante a pagar os valoÍes mrÍespondentes a multas, indenizaÉes, encargos, tributos, etc., devidas peh

licibnte vencedora, preüstos em lei ou nos termos do Pregão Elefônim n" 5/2019. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pêndente de liquidação qualquer obrigaÉo financeira, sem que isso

gere direito a Íeajustamento de preços ou a conEão moneÉria.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREI{ ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintês exigências:

Rua WalÊedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.25G000
Nova Santa Brárbara, Paraní - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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- Assumir inteira responsabrlidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifica@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectrva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execuçáo do objeto contratado.

- Não veicular puHic.idade acerca do objeto destâ âta, salvo se houver prévia autorizaÇão da Adminislração da

Prefeiturâ Municipâl dê Nova Sânb Bárbârâ.

- Manterem duBnte a exec'ução da aE de regisúo de preços todâs âs condições de habilitação e quâliíicâção

exigidas na licitaçáo.

cúusur-A DÉo[A TERGE|RA- DAs sANçoEs ADmt{§rRATlvAs
O desdmprimento total ou parcial das obriga@e assumidas pdo fomecedor no momento da execrjÉo da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dm produlos no prazo estipulado sem jusüficativa acêita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os pÍocediÍnentos legais pertinentes, podêrá acanetar, isdada ou

cumulalivamente, nas seguintes san@:
. Advertência;

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

cdocada do item êm assinar a Ata de Regisfo de Preços;

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

máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobrê o valoÍ estimado da corluâtâção, dém do desconto do

vdor mnespondente m foÍÍlêcimento não Íealizado Ea beneficiária da Ata, recdhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicâdos oficidmente;

. Suspensão temporária do dirêito de padicipar de licitaçáo e de fomecer à AdminbbaSo Pública,

poÍ prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o mntraditório e ampla

deÍesa.

A adicação das san@s preüstas nesla Ata não exdui a possibilidadê de aplicaÉo de outras, previstas em Lei,

indusive responsabilizaçâo d0 brnecedor por evenhrais peÍdas e danos causados à Administração.

As imporlÍincias relativas a muttas serâo descontadas dos pagamentos a sêrem êfêtuados à beneficiáÍia da Ata,

podendo, entrehnto, conforme o caso procêssar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pre.iuízo das demais sanÉes cabÍveis, sejam estas adminishativas ou

pênais, prêvistâs na Lêi no 8.666/93 e alteraioes.

Considerar-s+á justificado o at.aso no atêndirnênto somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) coÍtes frequentes de energia délnca e água;

d) enchentes;

e) impedimenlo de supír os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso à mesmas;

f) acéscinns de volumes or modifica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, fâlta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos decoíÍentes dê outros servips e/ou instalaÉo inerentes aos termos contÍabdos diretamente pelo

Município.

cúusur-A DÉqUAQUARTA- DAS USPOSIçOES Flt{AlS

lntêgram esb Ata, o êdital do PÍêgão Bêf6nico ]f í20'19 e a proposh da empresa dassificada em ordem

crescente respec{ivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resdvidos com observância

das disposiçoes conslantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legisla$es pertinentes.

4
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cúusut-l oÉctmA oulNTA - oo FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qudquer outro, por mais

privilegiado que seia, pam seíem dirimidas possÍveis dúvidas oriundâs dêsta licitação.

E, para firmeza e validade do quê foi pactuado, lavrou-se a prêsentê ata, que depcis de lidâ, seÉ assinada pelos

representantes das partes, 0qâo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo ammpanhamento
da ata.

Nova 04104t2019

Prefeito M

RG

Fêmando Silva Júnior

Em Farmaceutica Ltda

CNPJ: 02.816.696/0001-54

Beneficiária da Ala

t dê Jêsus
Secretária Municipd de Saúde - responsável pelo acompanhamento da ata

5
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ATA DE RÊGISTRO DE PREçO N." 29/2019 - PÍúNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 5/20,19 - PIINSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juÍídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Biüencourt de Moraes, 222 - Centro. Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 8625G000, represenlada neste ato poÍ seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro.
casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrilo no CPF sob. o nô 018.008.95$50, doravante denominado Orgão

Gerenciador. em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n" 14712014. Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.a 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto l\,4unicipal

n0 041/2009 e. no que couber, a Lei Federal n0 8,666, de 21 de_junho de 1993, com as alteraçóes posteriores,

em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO No í20í9, homologada pelo

Preíeito Municioal. que RESOL\rE registrar os preços para eventual aquisiÉo de materiais de enfermagem.
materiais odontológicos, medicamentos e injetáveis, oíerecido pela empresa PROmEFARNA

REPRESENTACOES COÍSERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

81 .706.251/0001-98, com endereço à Rua Professor Leonidas Feneira da Costa, 847 - CEP: 80220410 - Bairrol

Parolin. Curitiba/PR. neste ato representada poÍ sua procuradora, Sra. Sirlei Terezinha Zambrin. inscrita no

CPF sob n0. 457.063.879'15, RG n" 31M1201, doravante denominado beneficiária da Ata. cuja proposta Íoi

classificada. observada as especiÍicaÉes, os pÍeços, os quantitativos na licitação supracatada. bem como as

cláusulas e condiÉes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIÍIIEIRA. DO OBJETO

Constilui objeto desta Ata o registro de preços para aquisiçáo de materiais de enfermagem, mateÍiais

odontológicos, medicamentos e injetáveis, conÍorme especmcado no AI{EXO 01. que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N." í20í9, independentemente de transcriçâo. O Orgão Gerenciador não se obrigâ a adquirir os
produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01. podendo atê realizaÍ

licitaÇâo específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade dê condiÇões. o beneÍiciário

do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40. da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art.70. rlo Decreto no

6.906/03.

CLAUSULA SEGUNOA - ESPECIFI DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

OTE: 170

Lole 170

ITENS

ffiigo
do
produto/

serviço

Marca do
poduto

Unidade

medida

Quanlidade Preço

unitário

Preço

total

Lote Item Descrição do pÍoduto/seÍviço

União

Química

Genérico

CXLOTE: 081

- Lote 081

,1

8341 Cloridrato de tramadol 50 míml,
solução injelável caixa com 50
ampolas de 1ml.

Hypera /
Erainfarm

a

Dramavit

FR 200,00 J. l4LOTE: 090
- Lote 090

1 83/4 Dimenidrinato + cloridrato de
piridoxina 25mg/ml+5mg gotas

União

Quimica/
Claris

Sucroíer

CX 140,00 26.00 3.640,001 8357 Sacarato de hidóxido Íenico 20

mg/ml lntravenosa caixa com 5

ampolas de 5ml

4,00 146 98 587.921 7331 SIMETICONA 75 MG/]\41

FRASCO COM 10 ML CAIXA

COM 2OO FRASCOS

lNatulab

1"ru'
5.395.92TOTAL

Nova Santa Bárbara. Paraná - 'L'- - E-mail - lic ilacao'iltnsb.pr-sor'. br - rlu tr.nsb.Dt.{or .lrr

^
Rua Walfredo Binencourl de Moraes n'2?1. Centro. I 43. i266.8100- E - 86.:-s0-000

I

I

ILOTE. 174

I lote t z+
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo.

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extÍato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Bárbara,

CLAÚSULA QUARTA - DA ooTAçÃO ORçAHENTÁRIA

Asd sas deconentes desta Li ão conerão cônta da s uintê mentária

CLAUSULA QUhtTA. DA VAUDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade dê 12 (doze) meses, a contaÍ da assinatura da mesma.

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantalosa para a Adminlstração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Dúrante o prazo de

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

adquirir os produtos referidos na Cláusula squnda exclusivamenle pelo Sistema de Registro de Preços,

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

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

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

GúUSULA SEXÍA - Do CANCELAIIIENTo DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de P[eços podeÍá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não reslarem fornecedores registrados;

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

cancelado na Ata. por intermédio de processo administraüvo específco, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, poÍ oconência de casos Íorluitos ou dê Íorça

maior:

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

mercado dos insumos que compÕem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não acetas as râzÕes do pedido.

- por iniciativa do Orgão GeÍenciador, quando a vencedora:

1

DOTAÇÓES

Exercício

da

despesa

Conta da
despesa

lFonte de lNauireza da despesa

[ecurso I

unoonal pogramática Grupo da Íonte

2019 2510 loo.oor.ro.lor.oszo.zozs lo ls.s,so.ao.oo.oo Do Exercício

2019 2520 lOe.OOr.ro.sOr.OOzO.Zozs lSOe p.r.SO.OO.OO.oo Do Exercício

2019 2530 loa.oor.ro.aor.oszo.zozs ltzt la.e.so.eooo.oo Do Exercício

2019 2540 loa.oor . r o. aor .oszo.zozs lszs lr.s.so.so.oo.oo Do Exercício

2019 2ss0 loe.oor,ro.sor.oazo.zozs lszo la.a.so:o,oo.oo Do Exercício

2019 2560 loe.oor.ro.aor.oszo.zozs lzzt l:.:.so.so.oo.oo Do Exercício

2019 2720 loe.oor.ro.aor.oszo.zozs lo l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 2730 loa.oor.ro.sor.oszo,zozs lsos l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 2s10 loa.ooz.ro.oor.osoo.zozs hs4 ls.s.so.ro.oo.oo Do ExercÍcio

2419 2930 loa.ooz.ro.aor.osoo.zozs hs4 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, I 43. 3266.8100. X - 86.150-000
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- não aceitaÍ reduzir o preço registrado, na hipótese desle se lomar superior àqueles práicados no meÍcado:

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

- por razoes de inleresse púb co, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- nAo cumprir as obriga@es deconentes desla Ata de RegislÍo de Preços;

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

de Preços;

- caíacletizada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condições eslabelecidas nesla Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconenles; A comunicação do cancelamenlo do preço registrado, nos

casos previstos. será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento. juntando-se o

comprovante aos aulos que deram origem ao Íegistro de preços.

CúUSULA SÉnilA - DAS oBRIGAçÕES DA BEI{EFrcIÁRA DA ATA

A Adjudicâtária obngar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamenle de acordo com as especmca@es descrilas no Termo de ReÍêrência

- ANEXO 01, bem como no píazo estabelecido e quantÍtativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inte;ramente pela enkega inadequada:

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas. previdenciários.

Ílscais e comerciais, decoÍrentes da contratação do objeto;

cúusuLA otTAvA - DAs oBRrcAçÕEs Do trtuNtcíPto

Caberá a Prefeilura:

- prestar as informaÇoes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicilado pela bene ciária

da Ata:

- reieitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especrfica@es constantes do Alo ConvocatóÍio, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA t{oNA- Do PRÂzo DE EIiITREGA DO oBJETo

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

emitido pela Prefeitura. caso a enlrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo íornecedor classiÍicado. cabendo ao licitante inadimplente as sanÇÕes previstas na legislaÇão e

neste edital.

CúUSULA DÉCI]iIA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na SecÍetaria lVlunicipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horáno comêrcial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e

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

CúUSULA DÉcilA PRITEIRA- DO PAGAIIENTo

O pagamento ocorerá em até o 30 (lrinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos lnbutános Íederais e à

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

sociais previstas nas alineas"a", 'b" e"c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991. às

contribuiçoes instítuidas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a têrceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos óqãos citados. a PÍeíeiturâ

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamenlo medianle deposito bancário. Deverá

constar da nota íscal o nome do banco, agência e o N' da conla banúria recêptora do depôsito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eíetivaçAo do pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçÕes, encargos. tributos, etc., devidas pela

licitante vencedoÍa, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eleüônico n" 5/2019. Nenhum pagamento será

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

gere direito a reajuslamento de preços ou a mneção monetária.

cúUSULA DÉcIüA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERÂIS A SEREÍII ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguinles exigências:

- AssumiÍ inteiÍa responsabilidade pela entrega dos produtos, de acoÍdo com as especiÍicaÇÕes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneÍiciária da Ata Ícará obrigada a:

- Não contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeilura, durante a execução do objeto conúatado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autonzação da Administraçáo da

Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçÕes de habilitaçâo e qualiÍicaçáo

exigidas na licitação.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SAI{çOES ADÍIIINISTRATIVAS

O descumprimento total ou paÍcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da êxecução da Ata

de Regislro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo esüpulado sem justificativa aceita pelo ôrgão ou

entidade usuária. resguardados os procedimenlos legais pertinentes, poderá acanetar. isolada ou

cumulalivamenle. nas seguintes sançoes:

. AdveÍtência;

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

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

o lVulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atÍaso. até o

máímo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da conlíataÉo, além do desconto do

valor correspondente ao fomecimenlo não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

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

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hiÉtese de aplicaçáo de penalidades sêrá assegurado ao Íomecedor o contraditôrio e ampla

deÍesa.

A aplicação das sançíes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei.

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

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamenlos a serem eíetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobÍança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sânções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais. píeüstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

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

a) grevesl

b) epidemias:

c) co(es frequentes de energia elêtrica e água;

J
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d) enchentesi

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

0 acréscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiaas e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos deconenles de outros serviços e./ou instalação inerenles aos lermos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcrMA euARTA. DAs DrsposrçoES FtNAts

lnlegram esta Àta, o edital do Pregáo EletÍônico No í2019 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamenle, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observâncra

das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DÉCITA QUINTA - 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 diÍimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçáo.

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

representantes das partes. Ôrgão Gerenciador e a beneÍlciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento
da âtâ.

Nova Sa

NOVA SANTA BARBARA

ut04t2019

PreÍeito [.4unici .Autoridade Competente

RG n" 5.943.184-6 SESP/PR

n

Empresa: Promeíama Representa@s ComeÍciais Ltda

CNPJ: 81.706.251/0001-98

BeneÍciária da Ata

M de Jêsus
Secretária Íüunicipal de Saúde Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaot nsb br - urvll.nsb. Dt. r.atlr.-br
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ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 30/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao pREcÃo ELETRôNtco N" snoi9 - puNsB

o uutttcípto DE NovA sAt{TA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/000í{0, ctm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centrc, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Edc Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.%3.1846 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgáo
Gerenciador, em coníormidade com a Lei Complementar Federal n.o'123/2006 e n" 14712014, Lei Federal n.0

10.52012002, Decreto Federal n." 7.892/20Í3 e n" 8.250/2014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal

n" 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 2í de_junho de í-993, com as alteraçoes posteriores,

em Íace da classifcação das propostas apresentadas no PREGÃO ETETRÔNIGO N" 5/2019, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiçáo de materiais de enÍemagem,
materiais odontológicos, medicamentos e injetáveis, oferecido pela empresa SALVI, LOPES & ClÀ LTDÀ,
pessoa jurídica de direito pivado, inscrita no CNPJ sob n".82.478.140/0001-34, com endereço à Rua Gaturamo,
'100 - CEP: 86702000 - Baino: Jardim Primavera, kapongas/PR, neste alo representada pelo SÍ. Luiz Carlos
Salü, inscrito no CPF sob n". 6'19.057.ô39-72, RG n'4.502.09ô-7, doravante denominado beneficiária da Ata,

cuia pÍoposta foi classiÍcada, observada as especificaçoes, os preçls, os quantitativos na licitaçáo supracitada,

bem corno as c,láusulas e wrdições abaixo estabelecidas:

CúUSULÂ PRIÍ*EIRA - DO OBJETO

Consütui obieto desta Ata o registro de preços para aquisição de materiars de enfermagem, maleriais

odontológicos, medicamentos e injetáveis, coníorme especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregáo

Elelrônico l{.' í2019, independentemente de transcíçã0. 0 0rgáo Gerenciador náo se obriga a adquirir os
produtos relâcionados do licitante vencedor, nem na quanüdade indicada no AI{EXO 01, podendo até realizar

licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de mndiçóes, o beneÍciário
do registro terá preferência, nos teÍmos do aÍt. '15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no aÍl.70, do Decreto no

6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFI OO OBJETO E P REGISTRÂDOS

Rua Walftedo BittencouÍ de Moraes í' 222, CenÍÍo,8 43. 3266.8100, E - 86.250400
Nova Santa Brirbara, Paraná - El - E-mail - licitacaolr nsb. nr. qor'.br - utrv.nsb.Pr.qov.br

ITENS

Código

do
pÍodulo/

seÍviço

0uantidade Preço

unitário

Preço

total
Lote Item Desuiçáo do produto/serviço Marca do

produto
Unidade

de

medida

5,39 64,68LOTE: 008
- Lote 008

1 4798 AGUA OXIGÉNADA 1O VOL

FRASCO C/ 1 LITRO

VICPHARMA FR 12,00

CX 50,00 8,13 406,50L0TE: 0'Íí
- Lote 01 1

1 4677 AGULHA HIPODERMICA 25x

7 mm descartável, estéril,

silimnizada , hasle de âço

inoxidável com ponta em bisel

trifacetado, canhão plástico

em cor universal conector
adaptável a seringas e outros

dispositivos, protetor plástico,

embalagem indiüdual com

abertura asséptica. deverá

constar extemamente dados

de identif caçá0, procedência,

Itipo de esterilizaÇáo, data de

validade, no do lote, registro

lms. cx c/ 100 unidades

DESCARPA
CK
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LoTE: 021
- Lote 021

I 4802 APLICADORES

MICROBRUSCH C/ lOO FINO

1,5 MM Inunntec

UN 6,00 1 1,80 70,80

LOTE: 025
- Lote 025

1 4804 BANDA MATRIZ DE AÇO
INOX NO 5 [neven

UN 4 00 1,819 7,28

LOTE: 026
- Lote 026

1 4805 BANDA MATRIZ DE AÇO

INOX NO 7 [neveru
UN 4,00 1,96 7.U

LOTE: 034
- Lote 034

1 3419 BROCA CILINDRICA 109O r* UN 10,00 3,S2 39,20

LOTE: 035
- Lote 035

I 3420 BROCA CILINDRICA 1091 r* UN 10,00 4,19 41,90

LOTE: 037
- Lote 037

1 3512 BROCA CILINDRICA 1093

Invn
UN 10,00 3,32 39,20

LOTE:038
- Lote 038

1 4807 BROCA CILINDRICA 1094 r* UN 40,70

LOTE: 039
- Lote 039

1 4808 BROCA CILINDRICA 2094

Inva
UN 10,00 10,12 101,20

LOTE: M0
- Lote 040

1 3511 BROCA CILINDRICA 3101

Invn
UN 10,00 11,78 117,80

LOTE: 041
- Lote Mi

1 3421 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO

2 lunrurren
UN 6.00 6,53 39,18

LOTE: M2
- Lote 042

1 3422 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO

4 funrLuren
UN 6,00 8,09 48,54

LOÍE: 043
- Lote 043

1 u23 BRoCA DE BA|XA RoTAÇÃO
6 flrrlruLLeren

UN 6,00 48,54

LOTE: M4
- Lote 044

1 u24 BROCA DE BAIXA ROTAÇAO
I lunrLLrren

UN ô,00 7,37 44,22

LOTE:045
- Lote 045

1 3484 BROCA PARA CIRURGIA
ZEKRYA 28 MM

lRHeelusp
lnr',rr

UN 4.00 27,43 109,72

LOTE: 047
- Lote 047

1 3142 BROCAS ACABAMENTO
F|NO 2135 F r* UN 10,00 3,96 39,60

LOTE: 048
- Lote 048

1 3135 BROCAS ACABAMENTO
F|NO 3í68 F Ieve

UN í 0,00 3,28 32,80

LOTE: 049
- Lote 049

I 3398 BROCAS ACABAMENTO

FINO DOURADA 3118 F r* UN 10,00 4,09 40,90

LOTE:050
- Lote 050

1 3396 BROCAS ACABAMENTO
FINO DOURADA 3135 F r* UN '10,00 3,33 33,30

LOTE: 051
- Lote 051

1 3397 BROCAS ACABAMENTO

ULTRAFINO 2135 FF r* UN 10,00 3,77 37,70

LOTE: 052
- Lote 052

1 5178 BROCAS ACABAMENTO

ULTRAFINO 31 18 FF r* UN 10,00 3,21 32,10

L0TE: 053
- Lote 053

1 3/,02 BROCAS ACABAMENTO
ULTRAFINO 31ô8 FF Inve

UN 10,00 3,72 37,20

LOTE: 054
- Lotê 054

1 3401 BROCAS ACABAMENTO
ULTRAFINO DOURADA 3195
FF [*

UN 10,00 3,80 38,00

LoTE: 055
- Lote 055

1 2056 BROCAS PARA ALTA

ROTAÇAO 1011 Invn
UN '10,00 3,66 36,60

1
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LOTE: 056
- Lote 056

1 2062 BROCAS PARA ALTA
ROTAÇ4o 1014

FAVA UN 10,00 3,76 37,60

LOTE: 059

I tot" osg
1 8359 Caixa térmica com termômetro

digital acoplado que aíere a

[emperatura atual, máxima e
mínima do conteúdo intemo;
Capacidade para 15 litros,
material em polipropileno,
poliestireno, polietileno e
poliuretano, com isolamento
térmim, alça em polipropileno,
peso aproximado de 2,10kg,

dimensões: extema
295x2ô0x385mm, intema
240x217x3'l5mm.
Especifica@s do
Termômefo: Faixa de

utilização: -50oe i 70"C / "F,
precisáo: t 1oC/oF,
resoluçáo: 0,loC escala de -
20oC+500C e t2para cima de

50"C, pilha, peso 809,

medidas: 60x39x16mm.

CYGNUS UN 3,00 428,99 1.286,97

LOTE:060
- Lote 060

1 7197 CAMURÇA PARA
AMALGAMA

JON UN 1,00 14,48 14,48

LOTE:061
- Lote 061

1 4712 CANULA ÉNDOTRAQUEAL

6.()mm CiBAúO EM PVC

Sonda endotraqueal, de PVC

mm silimne (termosensível),

com baláo de baixa pressáo e

alto volume, balão azul de

contmle mm encaixe para

seringas luer e luer-lock,

mnector semi-montado,

transparente, graduado, linha
radiopaca contínua,

extremidade retraída

atraumáüca, orif ício Murphy,

estéril, para intubaçáo oral e
nasal

VITALGOLF UN 2,00 12,13 24,26

LOTE:064
- Lote 064

1 6961 CIMENTO DE HIDRÓXDO
DE CALCIO RADIOPACO

CONTEM 1 TUBO DE PASTA

BASE (13 G) + 1 TUBO DE

PASTA CATALISADORA
(119) +1919ç6gt
MISTURA

TECHNEW UN 4.00 26,29 105,16

LOTE:065
- Lote 065

,1 58/2 CIMENTO FORRADOR DE

HIDRÓXDO DE CÁLCIO

FOTOPOLIMERIZAVEL E
RADIOPACO. FOTO

BRANCO E FOTO DENTINA
EMB. C/ 1X2 G'

BIODINAMIC EMB 1,00 30,64 30,64

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - l icitacao(ri nsb.nr. [or'.br - urvrv. nsb ov.br
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LOTE: 066
- Lotê 066

1 4812 CIMENTO PROVISORIO C/
20 GR BRANCO

BIODINAMIC
A

UN 2,00 1 1,16 22,32

LOTE: 068
- Lote 068

1 4701 CLIPS RETO para fedramento
de bolsas drenáveis,
mlostomia.

CASEX UN '10,00 8,31 83,10

LOTE:083
- Lote 083

1 6957 coMPosrÇÃo REFoRÇADA
A BASE DE OXIDO DE ZINCO
E EUGENOL REFORÇADA

POR POLIMEROS, COR
MARFIM, PRESA RAPIDA,

AITA RESSTÊNC|A A
COMPRESSÃo, PÓ 38 G/
LlQUrDo 15 ML (KtT)

BIODINAMIC
A

10,00 61,87 618,70

LOTE: 086
- Lote 086

1 3417 CURATIVO ALVEOLAR COM
PRÓPotlS 10c Propóteos
(10%), lodoÍormo (5%), Cera
de Abeia y Espesante

BIODINAMIC
A

UN 2,00 31,94 63.88

LOTE: 088
- Lote 088

1 6959 DETERGENTE DE USO

PROFISSIONAL PARA

ARTIGOS MEDICOS
HOSPITALARES Embalagem

1000 ml

ICARAI UN '10,00 16,79 167,90

LOTE: 092
- Lote 092

1 649 Eletrodo autoadesivo 3 cm,

embalagem contendo 04

unidades

ARKI-US EMB 8,00 18,49 147,92

LOTE: 096
- Lote 096

1 4818 ENVELOPE AUTGSELANTE
DE PAPEI.]PLASTICO,

TAMANHO gOX 260 MM.

CAJXA C/ 2OO UNIDADES

HOSPFLEX 60,00 36,85 2.211,00

LOTE: 1M
- Lote íM

1 3438 EUGENOL FRASCO C/ 20 ML BIODINAMIC

A

FR 4,00 12,22 48,88

LOTE: 105
- Lote í 05

1 4820 EVIDENCIADOR DE PLACA

BACTERIA FRASCO C/ 1O ML
(PARA APLICAÇÂO TOPICA)

IODONTOS

UL

FR 6,00 7,43 44,58

LOTE: 113
- Lote 113

1 4827 FLUOR GEL PARA
APLICAÇÃO TOPICA
FRASCO COM 2OO ML

SABOR TUTTI.FRUTTI

IODONTOS

UL

FR '10,00 5,44 54,40

LOTE: 126
- Lote 126

1 '1032 HIDROXIDO DE CALCIO

RADIOPACO (PA) Fonador
denünario proteçáo pulpar.

Contém 10 gramas

BIODINAMIC

A

UN 4,00 4,5ô 18,24

LOTE: 13í
- Lote 134

,1 4856 LIMPADOR PARA LIMPEZA E
CoNSERVAÇAO DE

AUTOCLAVES E

ESTERILIZADORES Frasco

com 1 lifo. Marca Dabi ou

similar

ICARAI FR 2,00 120,82 241,64

v
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LOTE: 137
- Lole 137

1 3/54 LIXA DE ACABAMENTO E
POLIMENTO DENTAL 4MM
DE LARGURA X í70 MM DE
COMPRIMENTO CX C/ 150

UNDS

PREVEN CX 2,00 13,94 27,88

LOTE: 1,14

- Lote 144

1 4738 OCULOS PROTETOR incolor
hastes pretas, lente incolor de
policarbonato, proteção mntra
raios uva/uvb. escudo lateral

de policarbonato. ajuste
teles@io de haste em 4
posi@es. embalagem

indiüdual em saco plástico.

possui cordáo de segurança

DANNY UN ,00 7,29 14,58

LOTE: 145
- Lote 145

1 4836 óLro tuenrtcANtt lLtl
EBATXA ROTAÇÃOSPRAY
2OO ML

IODONTOS

UL

UN 4 00 23,99 95,96

LOTE: 14ô
- Lote 146

I 4857 óLEo lugnrrrcRruTE BAtxA
EALTA ROTAÇÃoFRASCO
C/ 2O() ML SPRAY PARA
SER USADO EM CANETA DE

BAIXA EALTAROTAÇÃODA
MARCA DABI ATLANTE

IODONTOS

UL
FR 6,00 55,72 334,32

LOTE: 148
- Lote 148

1 4838 oxtDo DE ztNco c/ 50
GRAMAS

BIODINAMIC

A

UN 4,00 4,87 19,48

LOTE: 149
- Lote 149

1 6903 PAPEL ARTICULAÇÃO
DUPLA FACE BICOLOR COM
12 FOLHAS DE 1OO X 20 MM

PREVEN UN 4,00 3,35 't3,40

LOTE: l5l
- Lote 't51

1 4840 PASSA FIO Ci 50 UNDS MAQUIRA CX 2,00 7,07 14,14

LOTE:152
- Lote 152

1 4841 PEDRA POMES PO 1OO

GRAMAS
OUIMIDROL UN 4,00 5,38 21,52

LOTE: í57
- Lote Í57

1 6472 PONTA DE PAPEL

ABSORVENTE C/ 120

UNIDADES 1" SÉRIE

INJECTA UN 1,00 a? no 33,09

LOTE: 158
- Lote'158

1 7202 PORTA AGULHA
CASTROVIEJO

ABC UN 6.00 128,99 773,94

LOTE: 163
- Lote 163

1 3376 RESINA FOTO

RESTAURADOR COR A1

EMBALAGEM CONTENDO 4
GRAMAS

BIODINAMIC
A

UN 4,00 íE OO 63,S6

LOTE: 1M
- Lote 164

I 3373 RESINA FOTO

RESTAURADOR COR A 3
EMBALAGEM CONTENDO 4

GRAMAS

BIODINAMIC

A

UN 10,00 15,99 '159,90

LOTE: 165
- Lote 165

1 3372 RESINA FOTO

RESTAURADOR COR A 3,5

EMBALAGEM CONTENDO 4
GRAMAS

BIODINAMIC UN 8,00 15,34 122,72

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaolà nsb.nr. qor'.br
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L0TE: 166
- Lote 166

1 3377 RESINA FOTO
RESTAURADOR COR A2
EMBALAGEM CONTENDO 4
GRAMAS

BIODINAMIC
A

UN 4,00 15,34 61,36

LOTE: 172
- Lote 172

1 í 095 SCALP No 25G dispositivo
para infusâo venosa,

descartável, estéril,
silimnizada, corn cânula de
ap inoxidável, parede fna,
com bísel üifacetado, asa
plásüca íexível ou similar, com

idenüficação do calibre na asa,
pÍotetor Íígido, tubo
hansparente fl exível, conector
luer e tampa protetora, cor
padrão universal. embalagem
indiüdual com abertura
asséptica, contendo
extemamente dados de

identifr caçã0, procedência, tipo
e data de esterilizaçã0,
validade, no do lote e regisfo
ms

LABOR UN 400,00 0,209 83,60

LOTE: 175
- Lote 175

1 72M SISTEMA ADESIVO COM
FLUOR PARA ESMALTE E
DENTNA (DE)
FOTOPOLIMERIZ FRASCO

COM 4 ML

BIODINAMIC
A

UN 6,00 13,39 80,34

LOTE: '176

- Lote 176

1 sft1 SISTEMA ADESIVO
MONOCOMPONENTE COM

LTBERAÇÂO DE FLÚOR.

VERSATILIDADE NAS

tNDtcAÇóES, ACETONA
COMO SOLVENTE, FORMA

ZONA HIBRIDA UNIFORME E

ESTÁVEL, POSSIBILIDADE

DE PRESA DUAL
(COMBINADO COM O SELF

CURE ACTIVADOR) FRASCO

C/4 ML

FGt\,,1 UN 4,00 40,74 162,96

LOTE: 178
- Lote 178

1 8361 Solução de formol 10%

Solução de formol 10%

FACILIMPE CX 2,00 129,99 259,98

LOTE:179
- Lote 179

1 7360 SOLUÇÂO HEMOSTICA
FRASCO C/ 10 ML A base de

Cloreto de Aluminio

BIODINAMIC
A

FR 4,00 17,27 69,08

#
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LOTE: 180
- Lote 180

1 '1104 soNDA ASPTRAÇÃo
TRAOUEAL com válwla
digital (sonda suga). pct. mm
10 unidades no04 .

funçáo: aspiração de
secreções do sistêma
respiratório e vias aéreas.
características gerais:

composição básica - tubo PVC

atóxico, Ílexível, conector e
válvula de pressão negativa

distal intermitente. - a váfuula
permite variaFes na pressão

de sucção de secreçoes
peÍmitindo performance muito

superior no procedimento

MARKI,4ED PCTE 3.00 8,99 26,97

LOTE:18í
- Lote 181

1 1 106 soNDA ASPTRAÇÃo

TRAQUEA com válwla digital
(sonda suga) Pacote mm 10

unidades no 06. Função:

aspiração de secreçóes do

sistema respiratório e vias
aéreas. Características gerais:

composiçáo básica tubo PVC

atóxico, ÍlexÍvel, coneclor e
válvula de pressáo negativa

distal intermitente. a válwla
permite variaÉes na pressão

de sucção de secre@es
permitindo peÍformance muilo
superior no procedimento

MARKMED PCTE 3,00 8,28 24,84

LOTE: 182
- Lote 182

1 1070 soNDA ASPTRAÇÂo

TRAQUEAI, No16 pct com 10

unds. com válvula digital
(Sonda Suga). Função:

kpiraçâo de secreções do

sistema respiratório e vias
aéreas. Caracterisücas gerais:

Composição básica. Tubo
PVC atóxim, flexível, mnector
e vátuula de pressáo negaüva

distal intermitente. A válvula
permite varia@es na pressáo

de sucção de secreçoes
permitindo perlormance muito

superior no procedimento

IVARKMED PCTE 1 .00 13,99 13,99

f
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OTE: 183
Lote 183

1 6150 SONDA DE FOLLEY
(VESICAL) n"í4 de demora
com 2 úas, dêscertável,
estéril, com balá0,
confeccionada em bonacha
natural, siliconizada,

apirogênica, com o no e a
capacidade do balão
estampados em local visível e
permanente. Dolada em sua
extremidade distal com 2 vias,

sendo uma mm dispositivo de

Íechamento que quando

acionado com o bico da
seÍinga, permita a enlrada e
saída do conteúdo do balão a

outra via, com ponta

levemente alargada,
permitindo perfeita adaptação
a mnectores. A extremidade
proximal devera têr ponta

anedondada e dois oriÍícios
laterais opostos. O balão

fixador devera estar localizado
próximo dos orifícios laterais e

apresentar-se uniforme e

resistente quando inlado,
embalado indiüdualmêntê em
plástico e reembolsado em
papel grau ciúrgico mm
abertura em
pétala,Embalagem indrvidual,

mm abeÍtura assépüc€,

mntendo dados de

identÍÍicaçã0, procedência, tipo

e data de esterilizaçá0,

validade.

ADVANTIVE UN 30,00 2,89 86,70
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LOTE: 184
- Lote 184

1 5937 SONDA DE FOLLEY
(VESICAL) n"18 de demora
com 2 úas, descartável,
estéril, mm balã0,
confeccionada em bonacha
natural, siliconizada,

apirogênica, com o no e a

capaodade do baláo

estampados em local visível e
permanente. Dotada em sua
extremidade distal com 2 vias,

sendo uma mm disposiüvo de

fechamento que quando

acionado com o bico da
seringa, permita a entrada e

saída do conteúdo do baláo a

outra via, com ponta

levemente alargada,
permitindo perfeita adaptação
a conectores. A extremidade
proximal devera ter ponta

anedondada e dois orifÍcios

laterais opostos. O baláo
fixador devera estar localizado
póximo dos oriíícios laterais e

apresenlar-se unifome e

resistente quando inflado,

embalado indiüdualmente em
plástico e reembolsado em
papel grau ciúrgico com

abertura em
pétala,Embalagem individual,

mm abertura assépüca,

mntendo dados de

idenüÍicaçá0, procedência, tipo

e data de esterilizaçá0,

validade.

ADVANTIVE UN 50,00 2,98 '149,00

LOTE: 188
- Lole 188

1 3469 SUGADOR DESCARTAVEL

ODONTOLOGICO TUTTI-
FRUTTI PACOTES

CONTENDO 40 UNIDADES

SSPLUS PCTE 200,00 5,50 1.100,00

LOTE: 191

- Lote 191

1 4851 TAÇA DE BORRACHA PARA

CONTRA ANGULO
UTILIZADA PARA

PROFILAXIA DENTAL

PREVEN UN 4,00 1,44 5,76

LOTE: 195

- Lote 195

1 6907 TESOURA BUCK RETA CASSIFLEX UN 4,00 36,29 145,16

LOTE:203
- Lote 203

1 3395 TIRA DE POLIESTER 1O X
120 X O,O5 MM CONTEM 50
UNIDADES

PREVEN CX 4,00 2,98 '11 ,92

r
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cuaúsuu rencem - ol vrcÊrcn
O prazo de ügência 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 exbato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAi|ENTÁRA
As deconentes desta Licitâ o conerao r contâ da te dota mentária0

cúusuLA sExÍA . Do CANCELAMENTo DA ArA DE REGtsrRo DE pREços

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

LOTE: 205
- Lote 205

1 7205 IIRAS DE LIXAS DE AÇO
ABRASIVA METALICAS

PARA AMALGAMA 6 MM C/
12 UNID

DIAMANTEC CX 3,00 9,95 29,85

LOTE: 206
- Lote 206

1 1038 VASELINA SOLIDA POTE C/
NO MíNMo 30 G

OUIMIDROL PT 4,00 5,41 21,64

LOTE: 207
- Lote 207

1 69ô8 VERNIZ COM FLÚOR

CONTENDO 1O ML VERNIZ
COM FLUORETO, 1O

GRAMAS DE PEDRA

POMES, 1 ML CONTENDO 50
MG NAF.22,6MGF

SSWHITE UN 10,00 39,99 399,90

TOTAL 11.205,11

DOTAÇÕES

Exêrcício lCmta da lFuncimal programáüca lFonte de f,{aturezada ldeqesa I lrecurso I

despasa I I I I

da despesa Grupo da fonte

201s psro pe.oor.ro-soroszo.m2s b F.s.go.so.oo.00 Do Exercício

2019 Bszo loa.oor.ro.aor.oazo.zozs Foe B.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

20í9 lzsso loa.oot.ro.sor.oszo.zozs bz+ b.s.so.so.oo.oo Do Exercício

201s Fs+o loa.oor.ro.sor.oszo.zozs bzs b.s.go.eo.oo.oo Do Exercício

20ís Esso loa.oor.ro.sor.oszo.zozs bzo h.s.go.eo.oo.oo Do ExercÍcio

20ie Pseo los.oor.ro.lor.ogzo.zozs bzt F.r.go.so.oo.oo Do Exercício

2o1s ptzo loa.oor.ro.eor.o:zo.zozs lo h.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2019 lzzso l0a.oor.ro.sor.oszo.zozs Fos l+.+.so.sz.oo.oo 0o ExercÍcio

Do Exercício2019 lzsro loe.ooz.ro.sor.oeoo.zozs l+s4 p.s.so.ro.oo.oo

2019 lzsgo loa.ooz.ro.afi.0mo.zozs vs4 [.+.so.sz.oo.oo Do ExercÍcio

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao.ra nsb.pr.gov.br - uvw.nsb.pr.gov.br
Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, t ,13. 3266.8100, X - 86.250-000

cúusuLA eu}lrA. DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de Regisúo de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da assinatura da mesma,

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

demais requisitos da norma, AÍt.57, § 4" da Lei 8.666/93 e ful.4 do De$eto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo seÉ obrigada a

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

podendo fazô10 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 algumâ das hipoteses legalmente

preústas para tanto, garanüdos à benefciária, neste caso, o mntraditório e a ampla deÍesa.

# t0
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- automaticamente:

- por derurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fomecedores regislrados;

- pelo Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse púb{ico. O Proponente terá o seu regisbo de preços

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

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar star impossitilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconÉncia de casos fortuitos ou de força

maior;

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

mercado dos insumos que compoem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos
preços regisbados deverá ser Íormuhda com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administnção a
aflicação das penalidades preüstas no edital, caso não âceitas as Íazóes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condiçao de habilihÉo ou qualificaçáo técnica êxigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, deúdamente motivadas e luslificadas;
- náo cumprir as obriga@s demnentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estâbelecido, os pedidos demnentes desta Ata de Registro

de Preços;

- carac{erizada qualquer hipotese de inexeant'o total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registo de Preço ou nos pedidos dela decorcntes: A mmunica@o do cancelamenlo do preço regishado, nos

casos preústos, será Íeih pessoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram oíigem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRtGAçôes ol eeNerEnnn ol lm
A Adiudicatária obrigar-se.á a:

- Entregar o produto adjudicado esúitamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de ReÍerência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantrtativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizandese

inteiramente pela entÍega inadequada;

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

Rêgisfo de Preços;

- Responder por todo o ônus rêÍeÍente à entÍega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, preüdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da conkataçáo do objeto;

cúusul-A orrAvA - DAS oBRTGAçoEs Do iIUNEíPD
Caberá a Preíeitura:

- prestar as inÍormaçoes e os esclarecimentos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneiciária

da Ata;

- rejeitar os pmdutos entregues equivocadamente ou em desacordo mm as orienlaçoes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍicaFes constantes do Alo Convocalório, em partirular, de seu lü\lEXO 01.

CúUSULA NONA. DO PRAZO DE ET{TREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias conidos, contados a partir da auloizaçào de Íornecimento

emitido pela Prefdtura, câso a entrega não seja efeüvada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as san@s preüstas na legislação e

neste edital.

ll
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cúusut-l oÉcttuA - Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser enbegue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

SN, Nova Sanla Bárbara - PR, em horáÍio comercial de segunda a sexta{eira, coÍn seguro, frete, carga e

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

CúUSULA DÉCUA PRIMEIRA- DO PAGAITENTO

0 pagamenlo omneÉ em atê o 30 (Uinta) dias apos a enfega dos prodúos, mediante apresentaçáo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Seffetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Proorradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tÍibutários Íederais e à
Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relaüvos às contibuiçoes
sociais preüstas nas alÍneas'a', "b'e'c" do parágrafo únim do artigo 11 da Lei FedeÍal n.o 8.21?199í, às

confibui@s instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiÉes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍcado de

Regularidade de Sttuação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

aguardará a regularizaçáo por parte da conlratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o deüdo pagamento mediante deposito bancário. Deverá

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

dados indispenúveis para a eÍetivação do pagamento. O MunicÍpio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores mnespondertes a multas, indenizaçóes, encargos, tibutos, etc., deüdas pela

Iicitante vencedora, preüstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletrônim n" 52019. Nenhum pagamento será

eÍetuado a beneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidaçâo qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso

gere dirdto a reajustamento de preços ou a coneção monetána.

CúUSULA DÉCHA SEGUNDA - DAs coNDrcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

pÍesente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A benefciária da Ata Ícará obrigada a:

- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura. durante a execuçáo do objeto conüatado.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a exerução da ata de registro de preços todas as mndiçoes de habilitaçáo e qualiÍicação

exigidas na licitâção.

cúUsuLA DÉc[ÚA TERCEIRA - DAs SANçÔES ADÍúINISTRATIVAS

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

de Registro de Preços, a não enfega dos produlos no prazo estipulado sem ,iusüfcativa aceitâ pelo órgáo ou

entidade usuária, resguardadm os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulaüvamente, nas seguintes sançõês:

o Advertênoa;

o Multa de í0% (dez por cento) sobre o valor esümado total da atâ, em caso de recusa do l.o
colocada do item em as§nar a Ata de Registro de Preços;

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

máximo de 1070 (dez por cento), inddentes sobre o valor estimado da conlrataçã0, além do desmnto do

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

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

. Suspensão tempoÉria do direilo de participar de licitaçáo e de fomecer à Administraçao Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;
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Em qualquer hipotese de aplicaçáo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contaditório e ampla

deÍesa.

A aflicação das san@s pÍeüstas nesta Ata não exclui a possitrilidade de aplicação dê outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fomecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçá0.

As importâncias rehüvas a multas seráo descontrdas dos pagamentos a serem efetuados à benefciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança |udicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem preju2o das demais san@s cabÍveis, sejam estas administrativas ol
penais, preüstas na Lei n" 8.6ô6/93 e alteraçoes.

Considerarse-á justifcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes fÍequentes de eneígia elétÍicâ e águâ;

d) enchentes;

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

Í) acréscimos de volumes ou modificaFes substandais nos materiais;

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

h) atrasos demÍrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos teÍmos contÍalados diretamentê pêlo

MunicÍpio.

cúusulA DÉclÍrA QUARTA - DAs DtspostçóEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico tf 5/2019 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos mm observância

das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaÉes pertinentes.

CúUSUIá DÉCilA QUINTA. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., mm renúncia de qualquer ouro, por mais

priülegiado que seja, para seÍem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licitaçáo.

E, para frmeza e validade do que foi pactuado, lavrcru-se a presente ala, que depois de lida, será assinada pelos

rêpresentantes das partes, 0rgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa ,04/04/2019

Kondo

Prêfêito Municipâl dade Competente

RG n'5.943.1 SESP/PR

Luiz Ca

Empresa: Salvi, Lopes & Cia

CNPJ : 82.478. 140/0001 -34

Beneficiária da Ata

üP"
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Secretária Municipal de Saúde

iilicheh de Jesus

LSLZ

- Fiscal pelo acompanhamento da ata
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ESPECIFIC DO OBJEÍO E P REGISTRADOS

Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL _
Lel n' 660, de 02 de abril
de 20í3,

VALIDADE DA ÂÍA: De 0,í04/20'19 a 03/012020.
BENEFtcúRn DA arA:ALÍERltED uAÍER|AL ttEDtco HospÍrÂLAR LTDA
CNPJ sob no. 00.802.002/0001-02

lrada Boa Espemnça,2320 -CEP:89160000 - BaiÍ.o: Fundo Canoas, Rio do Sul/SC
.. ÉsPoilsÁvEl JURíDlco:caímen cortezwilcken. oÀBiPR n" 22.932.

EXTRA DA ATA

OBJETO- RêgistÍo de prêços pa

IE:124
Lote 124

Edição N'1454-Nova Sânta Bárbara, Paraná. Quinta-Íeira,04 de Abril deml9.

ITENS

PÍeçp
unitário

Prêç! tolalLole DescriÉo do produlo/serviço Marca do pÍodulo Unidade
de medida

Quanlidade

LOÍE: 082 1 t312 Cloddato de trdzodona 50m9, caixa com ô0 compdmidos ToÍênt LOREDON :O MG CX 17,00 34 t0 578.00

LOTE:089 T DIAZEPAM 1O MG Sântisa SANTIÂZEPAM CPR 10.000,00 008 800,00

ArktusÂRKTUS MoD.5X5 15,00 IBÔO 270,00LOÍE:093
- Lole 093

1

31,33 93,99LoÍE: 110

- Lole 110

1 6892 Fl0 DE SUTURA monooylon com agulha 2,5 cm tipo

lriâng ulâ. co.tânle 5{ com 24 unidadês

TechooÍo-AcE MoD
NY54CT20

3,00

930 18,60LOTE: 111 T MedÍio t EDFIo UN 2.00

Natulab L-ENEMA 130M1 UN 50,00 15.25 762.50LOTE: 112 l .1730 FLEET ENEMÀ soluçáo líquida írasco com Í30 ml.

FR 20,00 140,00 2 800 00LoTEj 1r5
- Lole 1í5

1 Fosbto de sodio monobásico 1 ôomg/ml + fosíato de sodio
dibiásico 60mg (L-Enema), soluÉo .elal, tsasco com 1?Oml

5.00 46,00 230.00LOIET 1»
- Lole 122

1 1ú85 GLICOSE 50% c/ 10 ml. SoiuÇáo inietável. Cx cJ 2m
unidadês

Sâmiec SAMÍEC GLICOSE
50%

60,00 600,00cinord Sudeste GLUTACIN 28

DIAS

GL 10,00

I

l 732 GLUTARALDEÍDO Soluçáo esteÍilizanle apos desinfetante

â base de Glularaldeido a 2% atuando sobre todos os

lipos de micjooígânismos, indicado para desin- fecção de

artjgos semi{rÍlicos compativeis quimicamente com

aHeÍdos, tempo de conlato 30 minutos e estedlizaçâo de

âdigos criticos compativêis quimicamente com aldeidos,
lempo de conlato dez hrs., tempo entre ativação e
vencimento da solu(ão 28 dias. Capacidade 5000m1.

aláo plástco

Hipolabo. (GENERICO) CX 10,00 12ô,00 1.260,00LoÍE: 130 1 8348 Levomepromazina 100 mg, caixa com 200 compdmidos

CX 330 00 2,10 693,00LOÍE:141
. Lote 141

1 8351 Meíoímina 500 mg, caixa com 30 comprimidos P.ati oonaduzzi PRATI
(GENERTC0)

400,00 1,70 680,00LoÍE:142
- Lote í42

1 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA COM 10 G Pmti Donaduzi PRATI
(GENERTCO)

JN

36,50 3ô5.00Toirent OLEPTAL 300 MG cx 10.00LOTE:147 OrcaÍbazepina 300m9, caíxa com 60 compíimidos

Abc ABC 0293 JN 6,00 41,04 246.24LoÍE: 1!,4 ô9ô7 PINÇA PARA SUTURAS MATHIEU 14 cm

CX 75,00 58,60 4.395,00LoTE] 167 1 8362 Rispeídona lmg compnmido, caixâ com 200 compíimidos Accord (GENERIC0)

CX 75,00 50,00 3.750,00LOÍE: 168 RispeÍidona 2mg comprimido, caixa com 200 compÍimidos Accord (GENERIC0)

cx 40,00 26,10 1.044,00LOÍEi 169 8356 Rosu!âstatinâ 20mg comprimrdo, caixa com 30 comprimrdos ÍoÍrênl RoSUCOR 20 MG

Cinoíd Sudeste olutacin 28

DIAS

FR 50,00 14,25 712.50LoTE: 177
. Lotê ,77

,, SoLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEIDo 2olo FRASco
c/ 1 LTTRO

!N 2.00 15,85 31.70LOTE: 196 TESOURA CIRURGICA lRlS RETA. 1í CM. Mâlerial lnox Weldon MOD. ST11165

J\ 4,00 14.25 57,00LOÍE: 197 5ôô3 TEsouRA iRts CURVA 1 I .5 cn, em aço inox Weldon MOD. ST11155

LoTE: 198
- Lote 198

8331 ÍÊSOURA SPENCER PARA REIIRAR PONÍoS 12 Cm

Rêtâ- MâlêÍial lnôx
Weldon WELDON MoD

sT11455

UN 2.00 27.00

19.441,53TOTAL

Diário Oíicial Elatrônico do Munlcíplo dê Nova Santa BáÍbâra
Rua:Wâlíredo Biflencourl de MoÉês no222 - Cênlío

Fone/Fa(: (43) 326ffi100
E-mail: diadooíicial@nsb.pÍ.gov.br

www.nsb.pr.gov.b'
www.lranspaíênciapaíana,com.bíldoênsb
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lDÍoduto/seÍvicol

1647 lEbtuodo autoâdesiw 5x5 cm. embalagem contendo 04

I lunidaoes

3448 IFIo DENTAL coM 5OO METRoS

cx

54,00
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