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Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito l\,luniclpal, no uso de minhas atribuições
legais, H0M0L0G0 o procedimento da Licitação Pregão Elekônico n.o 47D017, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológims e medicamento
injetável, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a Íavor das empresas que apresentaram mênores preços, sendo elas: DENTAL OESTE ElRELl, CNPJ n'
05.412.1471000142, num valor de R$ 2.799,77 (dois mil, sêtecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), ELISVANDIA MATOS DONlNl EIRELI - EPP, CNPJ n'

^q.547.970/0001-53, num valor de R§ 13.523,48 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
./E,CNPJn'10.633.441/0001S4,numvalordeR$29.8í2,46(vinteenovemil,oitocentosedozereaisequarentaeseiscentavos) eSALVI,LOPES&CIA.LTDA-ME,CNPJn'

efeitos.
Dar ciência aos interessados, observados as prescri@es legais pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
tNexBBil-toaoE oE cHl[,lAMeNto pÚ gutco

Referência: lnexigibilidade de chamamento público - repasse ao terceiro sêtor - Termo de Fomento

Base legal:-Art.31 e 32, da Lei Federal no. 13019í4.
organizãção da sociedade civil: ASSoctAÇÃo DE PAls E AMlGos Dos ExcEPcloNAls DE NoVA SANTA BÁRBARA - APAE

CNPJ: 02.760.250/000í-55

Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 925 - Nova Santa Bárbara-PR.

0bjeto pÍoposto: Auxílio nas atividades pedagógicas indispensáveis para o bom desenvolvimento acadêmico do educando, como também no acompanhamenlo ao atendimento de 7B

(setenta e oito) alunos com deÍiciência, múltiplas deÍiciências e transtornos globais do desenvolvimento.

Valor total do repasse: R$ 892,82 (oitocentos e noventâ e dois reais e oitenta e dois cêntavos) mais acréscimos legais, decorrentes do repasse do Grupo PSE - Piso de Transição de

Média Complexidade.

Período de vigência: 15 de dezembro de2017 a 31 de dezembro de 2017.

/q:,i:iiitJli,LtJlnt'ltf,*0. 
de chamamento púbtico: o objeto da parceria é auxitiar nas atividades pedagógicas indispensáveis para o bom desenvolvrmento acadêmico do

do repasse de verbas para o custeio de parte das atividades que já são desenvolvidas pela entidade em destaque, única no Município, o que toma impossível a celebração de termo de

Nova Santa Bárbara, e Íavorece o fôrtalêcimento do vínculo familiar.

Nova Santa Bárbara/PR, 07 de dezembro de 201 7.

ERIC KONDO

Prefeito Municipal,,
CONCESSAO DE DIARIA NO $7N017

O prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que. lhe sáo conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais no 809/2016 e

n" 77112015, bem como, lnstru@es Normativas do Tribunal de Conlas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como segue:

BENEDITO BIfiENCOURT DE ARAÚJO JÚNDR

Motorista
Saúde
20 (vinte)
R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

DIVERSOS

Solicitação de diária ao Motorista BENEDITO BITTENCOURT DE ARAÚJO JÚNOR para custeaÍ despesas com alimentação quando em

viagem fora do Município a serviço do Fundo Municipal de Saúde.

o'il12t2017

8?l,3nU7

ERIC KONDO

Prefeito Municipal

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departamento:
Quantidade de Diárias:
Valor (R$):

Destino:
Obietivo da Viagem:

Data do Paqamento:
No do Pagamento:

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Binencourt de MoÍae§ n'222 -Cenldo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

wW.nsb.pr.gov.br
htlp/nsb.pr.gov.br/porlaUtÍansparência/diario-of icial-eletronicodoe

- Nova SanlaCertifiÉdoassinado

do

Ano V

IMPRENSA OFICIAL _
Lei n'660, de 02 de abril
de 2013.

rio Oficial Eletrônico
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Edição N" 1 1 35 * Nova Santa Bárbara, Paraná. Quinta-Íeira, 07 de Dezembro de 2017.
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oISPENSA DE t-tctnçÃo Nc,t3r2o't7
Dê acordo conr o pÍocedimenlo edministretivo inslaurado pelo Munlcipio de

Nova Santa BárbaÍa, obreto do pÍolocolo no í08/2017, íôÍersnte ao pÍocesso do
dlsponsa do licitsçâo, para CONTRATAçÃO OE SERVIÇOS OE
oESOBSTRUçÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, conÍorme solicitsçào f€ita p€la
SecrBtarb de Obíss. do Trabalho E GoraÉo de Emprogo, o sendo atendk as as
normas legais peÍtlnentss e na lorma do inciso ll, do art. 2'1, da Loi 8666r'93 e
postêÍlorÉs alteraç{e3, caractorlza-se e rsferida dlspensa d€ licitiaÉo.

Nova Santâ BáÍbâÍaPR,Oil12nO17 .

Eric Kondo - PREFEITO IIUNICIPAL

DTSPENSA DE LtcrraçÃo N. 4{20Í7
Oe acordo com o procodímento administrativo instaurado pelo Municipio de

Novâ Sants BàrbeÍe, obieto do protocolo no 109/2017, rersíente ao proc€sso de
dlspensa do lidrsÉo, pâÍa coNTRATAçÁo DE sERVIÇos oE PESOUTSA OE
oPrNrÃo DE sATrsFAÇÃO DOS MUNICTPES COM RELAÇÃOAOS SERV|ÇOS
PUBLICOS PRESTAOOS PELO MUNICIPIO, conÍoÍmo solicitaçáo ísita p€lo
Gabinêto do PrsÍeito, o s6ndo atôndidas as nomas legais p€Íünontes e na formâ
do inciso ll, do aÍt. 24, da Lei 866&93 ê po8teÍiorss alteraçóes, câractoriza-s€ a
relerida dispensa do licitaçâo. Nova Sante Bârbara PR,06/ 1 2/201 7.

Erlc Kondo - PREFEITO MUNICIPAL

olsPENsA DE LrctrAçÃo N.45rzo1z
Oe acordo com o procedimsnto administrativo insüaurado p€lo Municipio do

Nova §anta BâÍbarô, obleto do protocolo n'110/2017, roíerente ao processo de
disponsa de llcitâçâo, parâ AQUISIçÂO OE ENFEITES NATALINOS E
BRINQUEDOS PARA OISTRIBUIR EM FESTA REALIZADÀ PARA AS
CRIANÇAS NO'NATAL, coníorme solicitaÉo ísite pêla SêcÍoteriâ Munkipâl de
Assistància Social, c sendo atendida! a3 normas logais rreÍllnêntes e ne Íorma do
inciso ll, do etl. 24, dâ Lel 8666/93 o posterioÍeE alteraçóos, caracteÍizá-se a
raíerkJadlspensa d€llcitação. Nove Santâ Báôara PR,0U12120í7.

EÍlc Kondo - PREFEIIO líUNICIPAL

puBLtcAçÃo TRIMESTRAL Do ExÍRATo DAATA DE
REGISTRO OEPREçO N.' 6í2017 * PMNSB REFERENTE AO

PREGAO PRESENCI.ÀL N' 33/2017. PMNSB
OBJETO - Registro do pr6ços para ovêntual contrâtaÉo de pr€stador da

soruiÇos de vidrâçêria. VALIDADE OAATA: 06 05/09/201 7 â & l0gl2017 .

BENEFTctÂRrA DAATA- MARcos NATAL|No DAStLVEtRA069ô4734s6 1

CNPJ sob n'. I 5.773.785/0001-02
Avonida Joss Batista PÍoônça, 1435 - CEP: 86270000 - BaiÍro: CantÍo. São

Jeónimoda
Gabri€lAlmeida de Jesus, OAB/PR n' 8't .963.

OO OBJETO E REGISTRADOS

Aos 07 môs do e dszggset€
(2017), sm mêu Gabinête, au Eíic Kondo, Prefcito Municipal, no uso de miúa3
etribuiÉer logais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregâo Eletrônico
n.o 471201 7, dostinâdo ao registro dê pÍêços pera ovontual aquislção de mateíiais
odontológicos e medicamento injolável, para guprií aB n6cessidados da
Secretaria Municipal ds Saúde, a Íavor des ompíosas que apresontaram menoros
preços. sendo elas: OENTAL OESTE ElRELl, CNPJ n'05.412.147/0001{2, num
valoÍ do Rg 2.799,77 (dois mil, s6tocsntos o noventie o nove Íeais B s€tonla 6 iete
centâvos), ELISVANDIA MATOS OONINI EIRELI - EPP, CNPJ n'
13.5i17.97010001 -53, num valoÍ de Rl 13.523,48 (úeze mil, quinhentos s vinte e
lrês reais 6 quaronta B oito cantaygE), FUSAO COMERCIO OE PRODUTOS
OOONTOLOGICOS LTOA - ME, CNPJ n' 10.633.441/0001.84, num váloÍ d. RS
29.812,46 (vinte e novo mil, oitoc€nlos e doze reeis e quarsnta e 3eis c€nlavos) o
SALvl, LOPES & ClA. LTDA- ME, CNPJ n'82.478.14CU0001-34, num valor de R$
5.479,08 (cinco nil, qualÍoc€nlos o s€tgnta a nove íeEis e oito canlavog), parâ qua
a ediudiceção nele pÍocldidâ produza sousiurÍdico8 e legais eíeitos.

Darciência âos intgrossados. observEdos as pre6cÍigÕos lggais pertinsnles.
Eric Kondon - Preíeito Municipal

: CoNÍRATO N'09r20r7
licipal dc Nova Fáüma, Estsdo do P8raná,
001-48, com s6do I Av. PÍsíeito RamiÍo FÍaiz
o do PaÍaná.
CÍespo ds Àmoida 250872,{}763 - CNPJ

r Borgês de Carvâlho, 282 - ShângÍi-lâ - B -
elho PuriÍicadore ReÍrigerador de foua.
inta Ísais).
ds DezsmbÍodo201 7.
dB NovgmbÍode 20í8.
itinra. Estadodo Parôná.
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i NOVA SANTA BARBARA 88i
EXTtIDú OO p,,r.ear,lÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o 102t2017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO EIETNÔNICO NO 4712017. PMNSB

0 MUNICíP|O DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lVoraes,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 0'18.008.959-
50, doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10,52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014,
Decreto Federal N'3.555/00, Decreto [Vlunlcipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666,
de 21 de junho de 1993, com as alteraçôes posteriores, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 4712017, homologada pelo Prefeito lVunicipal, que

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais odontologicos e medicamento
injetável, para suprir as necessidades da Secretaria [t/unicipal de Saúde, oferecido pela empresa
DENTAL OESTE EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

05.412.14710001-02, com endereço à Rua das Flores,549 - CEP: 89899000 - Bairro: Centro, lporã do
Oeste/SC, neste ato representada pelo Sr. Jackson Luiz Berti, inscrito no CPF sob n0. 726.179.939-
49, RG n' 1.851.582, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada,
observada as especificaçÕes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

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

medicamento injetável, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde ,conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.o 4712017 ,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos

relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

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

condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93,

reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFICAÇÃo DO OBJETO E PREçoS REGTSTRADOS

Rua Walfredo Bittencourl de Moraes no 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.25

I

r

ITENS

Item Descrição do prod uto/serviçoCodigo

do
produto

/serviço

Lote

001

1 4800 AGULHA GENGIVAL EXTRA
CURTA 30 G X 112CX C/ 1OO

UNDS COM BISEL

TRIFACETADO

lnjecta CX 10,00 31,43 314,30

Lote

011

1 4804 BANDA TVIATR|Z DE AÇ0
INOX NO 5

lVaquira UN 4,00 1 20

N

4,80

Lote

012
1 4805 BANDA MATRIZ DE AÇO

INOX NO 7

lVaquira UN 4,00 1 t\ 7,36

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

Lote Mlarca dc
produto

Unidade

Ce

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço

total
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NOVA §ANTA BARBARA
EETADO OO PÉ,RAt'lÁ

CLAUSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

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

mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do lVunicípio

de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As des decorrentes desta Lici ão correrão conta da uinte tária

883

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar

mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Admini

satisfazendo os demais requisitos da norma, Art, 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.25 00

atura do

rca e

n0

J

103 0D0NTOLOGtA 1 0rvlrV (1 CM)

Lote

107

1 4845 PORTA AIMALGAIVA

PLASTICO
Maquira UN 4,00 5,68 22,72

Lote

116
1 7360 soLUÇÃ0 HErvosTtcA

FRASCO C/ 10 tVlL A base de

Cloreto de Aluminio

lVaquira FR 4 00 14,16 56,64

Lote

117

I 33BB SUGADOR CIRURGICO C/40 Maquira CX 4,00 34,99 139,96

Lote

118

1 3469 SUGADOR DESCARTAVEL
ODONTOLOGICO TUTTI-
FRUTTI PACOTES
CONTENDO 40 UNIDADES

WA PCTE 200,00 Ã 9B 1 .'196,00

Lote

120

1 6907 IESOURA BUCK RETA Golgran

14cm

UN 4,00 31,44 125,76

TOTAL 2.799,77

DOTAÇÕES

dnal programática

2017 IZSOO 10A.00r.10.301 .0340.2027 o p 3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2017 lZsrO 10A.00r,10 301 03402027 303 le e 0o eo oo oo Do Exercício

2017 IZSZO IOA.OOr .10.30'1 ,0340,2027 324 le.r.OO.SO.OO.OO Do ExercÍcio

Do Exercício2017 IZSSO lOa OOr .10.301 .0340.2027 325 la.a.OO.aO.OO.OO

2017 IZS+O 10A.00r.10.301 .0340.2027 326 IS S OO,aO,OO OO Do Exercício

2017 IZ0OO lOa,OOr ,10.301 .0340.2027 0 14 4.eo.52.oo.oo Do ExercÍcio

2017 lztOO lOa OOr 10 3o1 .O34O.2O27 303 l+ +,OO.sZ.OO OO Do ExercÍcio

322 l+.+.OO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio2017 lZtOt lOa 00r,10.301 .0340,2027

2017 lZtO+ lOe.OOr .10.301 .0340.2027 323 l+,+.oO.SZ.OO.OO Do Exercício

2017 IZTOS lOa,OOr .10.30'r ,0340,2027 324 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2017 IZ1OA IOA OOr 10 301 03402027 327 l+ + OO SZ OO.OO Do ExercÍcio

2017 IZaAO lOa OOZ r 0 301 0380 2031 498 Ie e OO SO OO OO Do Exercício

4eB l+,+ OO SZ OO OO Do ExercÍcio2017 IZOOO 10a.002,r0,a01,0380.2031
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6.906/03, Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura l\4unicipal de Nova

Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo faze-lo através de outra licitação quando julgar

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou,

cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro

de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especÍfico, assegurado o

contraditorio e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

de força maior;

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

de mercado dos insumos que compôem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para

cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias,

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões

do pedido,

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

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

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas,

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

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

Registro de Preços,

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuçâo total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata

de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 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 registro de preços.

CLAUSULA SÉT|MA - DAS OBRTGAÇÕES DA BENEFTCTARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçoes descritas no Termo de

Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;

- lVanter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar

Ata de Registro de Preços;

vencida) durante toda a da
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- Responder por todo o Ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

cLAUSULA OTTAVA - DAS OBRTGAÇOES DO MUNTCíplO

Caberá a Prefeitura:

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

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO

01,

CLAUSULA NONA. DA AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA

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

Orgão Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fornecimento, sua retificação ou cancelamento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo orgão requisitante.

CLAUSULA DÉCIMA. DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias úteís, contados a partir da emissão da autorização de
fornecimento emitido pelo Município.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverâo ser entregue na Secretaria [/unicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim

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

frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador isento de

quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

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

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

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

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 'l 1 da

Lei Federal n,'8,21211991, às contribuiçoes instituÍdas a tÍtulo de substituiçã0, e às contribuições

devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de

débltos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada,

iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura lVlunicipal de Nova Santa Bárbara

fará o devido 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 outros dados indispensáveis para a

efetivação do pagamento. O t\tlunicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc,, devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 4712017, Nenhum p

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação fina

isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

será

que

to
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçÕes

constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

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

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

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

Administração da Prefeitura [t/unicipalde Nova Santa Bárbara.

- [Vlanterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitaçã0.

GLAUSULA OÉCrrvn QUARTA - DAS SANÇOES ADMTNTSTRATTVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor no momento da

execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade usuária,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas

seguintes sanções:

. Advertência;

. lVulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1 .0

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

. N/ulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contrataçã0, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados oficialmente;

. Suspensâo temporária do direito de participar de licitação e de Íornecer à Administração

Pública, por prazo de ate 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio e

ampla defesa.

A aplicação das sançÕes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas em Lei, inclusive responsabilizaçâo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à

Administraçã0,

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 aplicadas sem prejuízo das demais sançÕes cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

6
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d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às

mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;

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

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

CLAUSULA OÉCrmA QUTNTA DAS DtSpOStÇÔES FINAtS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 4712017 e a proposta da empresa classificada em

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

com observância das disposições constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais

legislaçoes pertinentes,

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por

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

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

assinada pelos representantes das partes, 0rgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo

responsável pelo acompanhamento da ata.

88?

c

1

Empresa:

CNPJ

i-EPP

12.14 01-02

Beneficiária da Ata
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\

Jh+*#rirva Freitas

Auxiliar de dentista - n.rpolavel pelo acompanhamento da ata

-Tlax- x- ['G'Ç
Marinez Vicei'te da Costa

Auxiliar de dentista - Responsável pelo acompanhamento da ata

^.
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.0103/2017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO EITTNÔNICO NO 4712017 - PMNSB

0 MUNICíP|O DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lVoraes, 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 n0 018.008.959-
50, doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7 .89212013 e n' 8.25012014,
Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto l\tlunicipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666,

de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, em face da classificação das propostas

apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 4712017, homologada pelo Prefeito lvlunicipal, que

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais odontologicos e medicamento

injetável, para suprir as necessidades da Secretaria [t/unicipal de Saúde, oferecido pela empresa

ELISVANDIA MATOS DONINI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

13.547.97010001-53, com endereço à Rua Egidio Ferronato, 188 Fundos - CEP: 89888000 - Bairro: Dist

lndustrial, Caibi/SC, neste ato representada pela Sra. Elisvandia Matos Donini, inscrita no CPF sob

no.033.063.9'19-64, RG n'7,218,644-3, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem

como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

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

medicamento injetável, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde ,conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.o 4712017 ,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos

relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação especíÍica para aquisiçâo de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93,

reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6,906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃo DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS

1,82 18,20Lote

020

1 351 1 BROCA CILINDRICA 3101 tutcRoDo
NT

UN 10,00

1 3484 BROCA PARA CIRURGIA
ZEKRYA 28 MIV]

ANGELUS

PRIMA
DENTAL

UN 2,00 20,BB 41,76Lote

025

Lote

045

1 6958 CLORETO DE ALUIVIINIO,

SULFATO DE

HIDROXIQUINOLEíNA E

IODONTO

SUL

IODONTO

UN 4,00 19,60 78,40
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ALCOoL rrÍlrco FRASCo
COIM 1O ML

SUL

Lote

0s7

1 4867 Escova Dental Adulto cerdas
de nylon macia com 04(quatro)
fileiras de tufos, no mínimo
34(trinta e quatro) tufos de

cedas, cabo reto, com no

mÍnimo 170mm de

comprimento e 16mm de

largura, embalada
individualmente com estojo
protetor de cerdas, tipo maleta;

em saquinho plástico lacrado,
personalizada com logomarca
da Secretaria de Estado e
marca do fabricante. A escova

deverá ser fabricada de acordo

com a Portaria no. 97, de 26 de

iunho de 1996

IVEDFIO

IUEDFIO

UN 1.000,00 0,89 890,00

Escova Dental lnfantil cerdas

de nylon macia com 04(quatro)
fileiras de tufos, no mínimo

34(trinta e quatro) tufos de

cedas, cabo reto, com no

mínimo 170mm de

comprimento e 16mm de

largura, embalada

individualmente com estojo
protetor de cerdas, tipo maleta;

em saquinho plástico lacrado,

personalizada com logomarca

da Secretaria de Estado e

marca do fabricante, A escova

deverá ser fabricada de acordo

com a Portaria no. 97, de 26 de

unho de 1996

MEDFIO
IVEDFIO

UN '1.000,00 0,79 790,00Lote

058

1 4866

Lote

071

1 4869 Gel Dental Adulto 1500ppm,

sabor hortelã, embalado em

tubo plástico com 50 gramas

ICE

FRESH

ICE

FRESH

UN 50,00 1,89 94,50

Lote

072

1 4868 Gel Dental lnfantil 900 a
'l 'l00ppm de flúor, sabor tutti

frutti. Embalado em tubo
plástico com 50 gramas

ORALLS
ESCOVIN

HA

UN 50,00 'l 1,50 575,00

Lote

078

1 4864 KIT DE HIGIENE BUCAL

INFANTIL CONTENDO: 0'l

Escova Dental cerdas de nylon

macia com 04(quatro) fileiras

de tufos, no mínimo 28(vinte e

HIGIX

HIGIX

KIT 1.000,00 7,24 7.240,00

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IúUNIÜIPAL

NOVA §ANTA BARBARA
ESTÊDÔ DL] P/i,RA.I']À

8tl1

oito) tufos de cedas aparadas e

arredondadas un iformemente
na mesma altura, com feixe de

cerdas homogênea, escova
compacta, cabo opaco, com no

mínimo 150mm de

comprimento e 12mm de
largura, anatômica em
polipropileno, atóxico,

embalada individualmente com

estojo plástico, protetor de

cerdas, tipo maleta;
personalizada com logomarca

da secretaria e marca do

fabricante. A escova deverá ser
fabricada de acordo com a

Portaria no. 97, de 26 de junho

de 1996, 0'1 Gel Dental lnfantil

900 a 1 100ppm de flúor, sabor
tuttifrutti. Embalado em tubo

plástico com 50 gramas, 01 Fio

Dental - em poliamida que

resista ao desfiamento e

rompimento, cera e aroma

eficaz na remoção de placas

bacteriana interdental,

Embalagem pocket, com tampa
flip, rolo com 25m. 0'l

Nécessaire Plástica em PVC

0,20mm, medindo 10x20 cm.

Com fechamento através de

zíper plástico sendo a frente

transparente e o verso branco

opaco, (personalizado com a

logomarca da Secretaria
It/unicipalde Saúde)

372,00 372,001 5914 IVALETA CONTEIVI03

IUACROMODELOS, 03

PLAQUETAS DE PVC

MULTICOLORIDAS

DIDATICAS EXPLICATIVAS

SOBRE ESCOVAÇÃO D

ENTARIA, EVOLUÇAO DA

DoENÇA PERTODoNTAL E

EVOLUÇÃO DA'CARTE

DENTARIA, 01 IVACRO IUAXI

MODELO ESCOVAÇÃO COIV

ARCADA SUPERIOR,

ARCADA INFEIROS, LíNGUA

D

EXPRESS

D

EXPRESS

KIT '1,00Lote

091
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cLAUSULA TERcEtRA. oR vroÊrucrR

O prazo de vigência da Ata de Reglstro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do lVunicÍpio

de Nova Santa Bárbara,

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA

As sas decorrentes desta correrao r conta da uinte d entária

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

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

mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e

satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0

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 fazê-lo através de outra licitação quando julgar

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ODONTOLOGICO DA IMARCA

DABI ATLANTE)

TOTAL 13,523,48

T Õrs

2017 2500 08.001.10.301 .0340.2027 lO ls.s.gO.SO.OO.OO Do ExercÍcio

2017 2510 08.001.10.301 ,0340,2027 ISOA la,e,OO.aO.OO.OO Do Exercício

2017 2520 08.001,10.301 .0340.2027 ISZ+ le.a,OO,aO.OO.OO Do ExercÍcio

Do Exercício2017 2530 08.001.10.301 .0340.2027 leZS la,S,SO,SO,OO,OO

08.001.10.301 .0340.2027 laZO la.a.gO.eO.OO.OO Do Exercício2017 2540

2017 2690 08.00'l .10.301 .0340.2027 lo l+.+.oo,sz,oo,oo Do ExercÍcio

2017 2700 08 001 .10,301 ,0340 2027 laOO l+ + SO SZ OO OO Do Exercício

Do Exercício2017 2703 08.001,10.301,0340.2027 ltZZ I+.+.OO.SZ.OO.OO

Do Exercício2017 2704 08.001.10.301 ,0340.2027 leZe l+.+.OO.SZ.OO.OO

2017 2705 08.001,10,301 .0340.2027 IZZ+ l+.+.0O.SZ.OO.OO Do Exercício

2017 2706 08.001.10,301 .0340.2027 lZZt l+.+.OO.SZ.OO.OO Do Exercício

Do ExercÍcio2017 2BBO 08.002.10.301,0380,2031 l+SA Ie S SO eO OO OO

Do Exercício2017 2900 08.002.10.301 .0380.2031 l+Oa l+ +.OO.SZ.OO,OO

:X0lClCl

rda
^locnocr
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cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos a
beneficiária, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro

de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o

contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

de força maior;

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

de mercado dos insumos que compôem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para

cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias,

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões

do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

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

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

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

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

Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata

de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 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 registro de preços,

CLAUSULA SÉT|MA - DAS OBRTGAÇOES DA BENEFTCTARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçÕes descritas no Termo de

Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;

- lVanter-se regular (documentação obrigatoria não 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, fretes, impostos, seguros,

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pt.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CLAUSULA OTTAVA - DAS OBRTGAÇÕES DO MUNICíptO

Caberá a Prefeitura:

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

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO

01.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA

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

Orgão Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fornecimento, sua retificação ou cancelamento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo orgão requisitante.

CLAUSULA OÉCIUN. DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de

fornecimento emitido pelo lVunicípio.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

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

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

frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador isento de

quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA OÉC UN SEGUNDA - DO PAGAMENTO

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

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

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

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da

Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituidas a tÍtulo de substituiçã0, e às contribuiçoes

devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de

debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada,

iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura lVunicipal 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 bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a

efetivação do pagamento. 0 [Vlunicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 4712017, Nenhum pagamento será

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

isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

7
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- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condições, no preÇo e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver právia autorização da

Administração da Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

- N/anterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da

execução da Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas

seguintes sanções:

. Advertência;

. lVulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1 .o

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

. lVulta de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contrataçã0, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de'15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio e

ampla defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à

Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabÍveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçÕes.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às

mesmas;
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f) acréscimos de volumes ou modificaçÕes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

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

rntegram esta Ata, . .:ilt"'ân?,','lHfl',I'$?#,?i::?ffi:'',1:t';,,.,, ,assiricada em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos

com observância das disposições constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8,666/1993 e demais

legislaçoes pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por

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

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

assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo

responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, 1111212017

a

á«{

Prefeito [\llunicipa Competentet.

Elisvand Donini

Empresa: Elisvandia lVatos Donini- ME

CNPJ: 13,547 .97010001 -53

Beneficiária da Ata

Silva Freitas

Auxiliar de dentista - Responsável pelo acompanhamento da ata

'alAtilx,t r,.,-- lf LrrrEz
Marinez Viàínte da Costa

Auxiliar de dentista - Responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REG|STRo DE PREÇO N.o 104/2017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO CIETNÔNICO NO 4712017 - PMNSB

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurÍdica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob no 95,561,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de [\íoraes, 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 conformidade com a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.0 7 .89212013 e n' 8.25012014,

Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto tt/unicipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666,

de 2'l de junho de 1993, com as alterações posteriores, em face da classificação das propostas

apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 4712017, homologada pelo Prefeito lVunicipal, que

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais odontologicos e medicamento

injetável, para suprir as necessidades da Secretaria tt/unicipal de Saúde, oferecido pela empresa

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n0. 10.633.4411000'l-84, com endereço à Rua Natal,2005 - CEP:

85810061 - Bairro: Centro, Cascavel/PR, neste ato representada pelo Sr. Pedro Arana, inscrito no CPF

sob no. 614.799.429-87, RG n" 4.358.320-4, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta

foi classificada, observada as especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem

como as cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

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

medicamento injetável, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde ,conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.o 4712017,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir--os

relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até real

licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em iguald de

condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art.'15, § 40, da Lei no B

reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03

cLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO,E PREÇOS ISTRADOS

893
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õ
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gc0

1

UNIDADES

Lote

052
1 3417 CURATIVO ALVEOLAR

COIV PROPOLIS 1OG

Propoleos (1 0%), lodoformo
(5%), Cera de Abeja y

Espesante

BIODINA

MICA
ALVEOL
EX

UN 2,00 25,90 51,80

Lote

054

I AOÃO DETERGENTE DE USO

PROFISSIONAL PARA
ARTIGOS TUEDICOS

HOSPITALARES

Embalagem 1000 ml

RIOQUI

MICA
ENDOZY
IVIE

UN 10,00 4'1,99 419,90

Lote

055

1 48'19 ENVELOPE AUTO-
SELANTE DE

PAPEL/PLASTICO,
TAIVANHO 1gOX 370 MM.

CAIXA CI 2OO UNIDADES

HOSPIF
LEX
1 90X330

CX bU 00 125,50 7.530,00

Lote

056

1 481 B ENVELOPE AUTO-
SELANTE DE

PAPEL/PLASTICO,
TAIVIANHO gOX 260 tVIIV.

CAIXA CI 2OO UNIDADES

HOSPIF

LEX

90x245

CX 60,00 40,90 2.454,00

Lote

060

1 4830 ESPONJA HEIVOSTATICA

DE COLAGENO

H r DROLTZADO (GELATT NA)

LIOFILIZADA Cx c/ 10 unid

IVIAQUIR

A

CX 4,00 34 B5 139,40

Lote

062

1 4820 EVIDENCIADOR DE

PLACA BACTERIA

FRASCO C/ 10.rvrl (PARA

APLTCAÇAO ToPTCA)

BIODINA

IVlICA

EVIPLA

FR 1,00 6,35 6,35

Lote

065

1 4822 FIO DE SUTURA DE

NYLON PRETO ESTERIL
No 4/0 cxct24 45 cM (

SUTURA CIRURGICA NÃO

ABSORVIVEL DE ORIGEIV

STNTETTCA) CONFORME
AS NORIVAS ABNT NBR

1 3904

PROCA

RE

CX 2,00 29,99 59,98

Lote

066

1 3448 FIO DENTAL COIVI 5OO

IVETROS

IVEDFIO 2,0a 1'1,00 22,00

Lote

079

1 4865 KIT ODONTOLOGICO
ADULTO CONTENDO:01
Escova Dental cerdas de

nylon macia com 04(quatro)
fileiras de tufos, no mínimo
34(trinta e quatro) tufos de

cedas, cabo reto, com no

mÍnimo 170mm de

comprimento e 16mm de

MEDFIO KIT 1 000,00 9,40 9.400,00

J
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largura, embalada
individualmente com estojo
protetor de cerdas, tipo
maleta; em saquinho
plástico lacrado,
personalizada com

logomarca da Secretaria de

Estado e marca do

Íabricante. A escova deverá
ser fabricada de acordo com

a Portaria no. 97, de 26 de
junho de 1996, 02 Gel

DentalAdulto 1500ppm,

sabor hortelã, embalado em

tubo plástico com 50
gramas, 01 Fio Dental - em
poliamida que resista ao

desfiamento e rompimento,

cera e aroma eíicazna
remoção de placas

bacteriana interdental.

Embalagem pocket, com

tampa flip, rolo com 25m. 01

Nécessaire Plástica em PVC

0,20mm, medindo 10x20

cm. Com fechamento

através de zÍper plástico

sendo a frente transparente

e o verso branco opaco,
(personalizado com a
logomarca da Secretaria
lVunicipalde Saúde)

)

Lote

085

1 6470 LIIMA PARA ENDODONTIA

K FILE 15t40-21l,A\A2a
sERrE AÇ0 |NOX EN/BAL.

c/6

TDK CX 2, 13,50 27,00

Lote

092
1

2?O2 IVASCARA CIRURGICA
DESCARTAVEL BRANCA,

TRIPLA. COTVI ELASTICO

CAIXA COM 50 UNIDADES

ÍVEDIX CX 30,00 5,00 150,00

Lote

105

1 6472 PONTA DE PAPEL

ABSORVENTECI 120
UNIDADES 1'SERIE

TANARI UN 1,00 26,99 26,99

Lote

122

1 4B5B T|PS PERIO E REr\roÇÃo
DE TARTARO NAS FACES

VESTIBULARES, LINGUAIS
OU CERVICAIS DOS

DENTES ANTERIORES (

PARA SER USADO EIV

DABI UN 4,00 99,00 396,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr",sqv.br:
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CLAUSULA TERCEIRAV DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do lVlunicípio

de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As sas decorrentes desta correrão r conta da s inte d mentária

APARELHO DE PROFI E

ULTRASOTM

ODONTOLOGICO DA

IVARCA DABIATLANTE)

Lote

124
1 4860 TIPS SUPRA

UNTvERSAL.RETVOÇÃO DE

TARTARO EIV TODAS AS
SUPERFíCIES DOS

DENTES,SENDO TVIAIS

INDICADO PARA OS

DENTES POSTERIORES E

TODOS OS ÂNGULOS

AXIAIS (PARA SER USADO
EIV APARELHO DE PROFI

E ULTRASOM
ODONTOLOGICO DA

r\/lARCA DABTATLANTE).

DABI UN 2,00 99,00 198,00

Lote

125

1 3395 TIRA DE POLIESTER 1O X
120 X O,O5 tMtVI CONTEM 50

UNIDADES

K-DENT CX 4 00t 1,15 4,60

22,00Lote

127

1 I 038 VASELINA SOLIDA POTE

C/35 G
QUIIVlID

ROL

PT 4,00 Ã Ãn

29,90 299 00Lote

128

1 3385 VERNIZ COIV FLUOR
CONTEUDO 1O IUL VERNIZ

COIV FLUORETO, 1O

GRAMAS DE PEDRA

POIVIES, 1 IVL CONTEIU 50

IMG NAF= 22,6 tVlG F

FGIV

DUOFLU

ORID

CX 10,00

29.912,46OTAL

AÇÔES

3.3.90.30.00.00 lDo Exercício2017 2500 loo oor ,10,301 .0340.2027 lo

2017 2510 10a.00r.10,301,0340.2027 leOS 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

2017 2520 lOA.OOr.10.301 .0340.2027 ltZ+ 3.3.90,30.00.00 lDo ExercÍcio

3.3.90.30.00.00 lDo Exercício2017 2530 IOA OOr 1o.3o1 .03402027 lezS

Nova Santa Bárbara, Paranâ - ,tr - E-mail- Lilitêçaa@-uúBlgqv.br - rvww.nsb.pr.qov.br
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CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e

satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o 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 lVunicipal de Nova

Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente

pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra I quando julgar

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie empresa eficiária, ou,

cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para

beneficiária, neste caso, o contraditorio e a ampla deÍesa.

, garantidos à

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela

- automaticamente:

A DE REGIS E PREÇOS

- por decurso de prazo de vigência; \
- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro

de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o

contraditorio e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

de força maior,

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

de mercado dos insumos que compÕem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para

cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias,

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÕes

do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

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

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

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

6
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DAAT

Admin
{

zo17 lzs+o loa.oot,10.301 .0340.202T ltza la.s.oo.ao.oo.oo lóo ElercÍcio

2017 12690 108.001.'10.301 .0340:027 lo l+.+.oo.sz oo oo lDo Exercício

zo17 lztoo loa.oot.10.301 1340.202T leoa l+.+,oo.sz.oo.oo lDo Exercício

zo17 lztos loa.oot,'10.301 n340.202T lszz l+,+,oo.sz.oo,oo lDo Exercício

2017 lzto+ loe.oot,10.301 .0340,2027 lezs l+.+,oo,sz,oo.oo lDo Exercício

z01T lztos loa.oot.10.301 .0340.2027 lzz+ l+.+.oo.sz.oo.oo lDo Exercício

2017 lztoa loa.oot.10.301 .0340,2027 llzt l+.+.oo.sz,oo.oo lDo Exercício

zo17 lzaao loa.ooz,t 0.301.0380.2031 l+oa ls.r,oo,ao.oo.oo lDo Exercício

2017 lzsoo loa.ooz,to.e01.0380.2031 l49B l+.+,oo.sz.oo.oo lDo Exercício
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de

Registro de Preços;

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

de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 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 registro de preços.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇOES DA BENEF|C|ARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de

Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;

- lVanter-se regular (documentação obrigatoria não 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, fretes, impostos, seguros,

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

CLAUSULA OTTAVA - DAS OBRTGAçÔES DO MUNrCíprO

Caberá a Prefeitura:

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

beneficiária da Ata;

- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO

01.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA

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

Orgão Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fornecimento, sua retificação ou cancel ento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo orgão requisitante

CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contad issão da de

íornecimento emitido pelo lVunicípio

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na Secretaria tMunicipal de Sàude, sito a Rua An oaqurm

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

frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador isento de

quaisquer responsabilidades,

CLAUSULA OÉCIIVII SEGUNDA. DO PAGAMENTO

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

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

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
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federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às contribuições sociais previstas nas alineas "â", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1'1 da

Lei Federal n,0 8.2121199'1, às contribuiçoes instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiçoes

devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, Na existência de

débitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularlzação por parte da contratada,

iniciando-se novo prazo para o pagamento, Sendo que a Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara

fará o devido pagamento mediante deposito bancário, Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o No da conta bancária receptora do deposito, eiou outros dados indispensáveis para a

efetivação do pagamento, O lVunicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 4712017. Nenhum pagamento será

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

isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçôes

constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

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

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

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

Administração da Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

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

qualificação exigidas na licitaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor no m0me da

execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isoli

seguintes sançÕes:

Advertência' \,

\
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do atal

(rrdo

aflá ou

(

ou entidade uaria,

CUMU ativa , nas

em caso de do 1,0

a

a

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

. lVlulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contrataçã0, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, Llma vez

comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;
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