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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  0  MUNIcipIO  DE  MERCEDES  E  A
EMPRESA    ALTERMED    MATERIAL    MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Contrato n.0 230/2016
Identifica¢ao: 3302016

0 Municipio  de Mercedes, pessoa juridica de direito ptiblico intemo, com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruzo  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representado pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio, Sr. Vilson Martins, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob n.a 624.141.519-00, portador da Carteira de Identidade n.° 4.491.835-8 SSM'RO residente e
domiciliado  na  Av.  Mdrio  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,
doravante  denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a empresa Altermed  Material  Medico
Hospitalar Ltda2 pessoa juridica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob n°.  00.802.002/0001-02,
com sede na Est. Boa Esperanca, n°.  2320, CEP  89.160-000,  BailTo Fundo Canoas, na Cidade de
Rio  do  Sul.  Estado  de  Santa  Catarina,  neste  ato  representada  por  Anacleto  Ferrari,  residente  e
domiciliado na Estrada Boa Esperanca, n°. 2545, CEP 89.160-000, Bairro Fundo Canoas, na ctdade
de RIo do  Sul, Estado de SC, portador da Carteira de  ldentidade n°.  3R-1.428.772,  expedida pela
SSI/SC,    iuscrito    no    CPF    sob    n°.    523.140.819-00,    doravante    denominada    simplesmente
C`ONTRATADA, celebram o presente contrato de fomecimento de equipamentos, de acordo com o
procedimento de Tomada de Precos n.°  12/2016, as disposig6es da Lei n.° 8.666/93, e as seguintes
clausulas e condic6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJHTO
1.1  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primaria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qualificapao  da Atengao
Primala a Satde -APSUS.

:-:---:,-:::i-:-;-

1.2 Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
partes  em  todos  os  seus  terinos,  as  demais  condie6es  expressas  no  Edital  de  TOMADA
PRECOS N°.12/2016, juntanente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA  SEGUNDA  -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLAC
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APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 27 de julho de 2016;

b) Lei  8.078,  de  11  de  setembro de  1990,  C6digo  de  Defesa do  Consumidor,  que  disp6e  sobre a
defesa do consumidor e da outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores, que regulanenta o art. 37, inciso
XXI,  da  Coustituicao   da  Repdblica  de   1988,   iustitui   normas  para  licitap6es   e  contratos   da
Administrapao Pdblica e da outras providencias.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZ0 E CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO
3.1.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  ben  como  sua  instalapao,  por  parte  da
contratada, devera se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servi¢o,
nos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.I.  0  prazo  de  entrega  poderd  ser  proiTogado  mos  termos  do  art.  57,  §  1°,  da  Lei  n.a
8.666/93.

3.2.   0  objeto  sera recebido  nos terlnos do  art.  73,  inciso  11,  alineas  "a"  e  "b"  e  art.  76  da Lei  n°
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -  DO PRECO
4.I Pela fomecimento do objeto e consequente presta9ao dos servicos, a CONTRATANTE pagat a
CONTRATADA,  o  valor  de  RS   16.026£5  (dezesseis  nil,  vinte  e  seis  reais  e  vinte  e  cinco
centavos), conforme disposic5es a seguir:

Item Otd Descritivo do Equii]amento RS Unit RS Total

13 01

Balan§a  E]etr6nica  Pediitrica  15  Kg  -  Balance

657,53 657.53

digital  de  medigao  exclusiva  para  crian€as  ate  2
anos   de   idade.   Capacidade   de   pesagem   de,   no
minimo,  15  Kg.  Graduapao  ®recis5o) de pesagem
de,  no  mckimo,  10  g.  Mostrador  (display)  digital
com indicadores de peso com no minimo 5 digitos.
Fungao   de   tecla   Tara   (zero)   no   painel   frontal.
Construida   em    material    resistente    e    de    facil
limpeza.  Bandeja no  formato de concha anat6mica
e   fabricada   em   material   resistente,   de   metal,
acrilico,    pldstico   ABS,    polipropileno,    etc.    P6s
regulaveis.   revestidos   de   material   antiderrapante
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

@orracha sintetica, silicone, etc.) Chave seletora de
tensao  de   Ilo/220  V.  Aferida  e  certificada  pelo
IPEM/INMETRO.   Garantia  minima  de   01   (urn)
ano.  Acompanha  manual  de  instrngao  de  uso  em
idioma     portugues.      Assistencia     Tecnica      do
equipamento  devera  ser  no  Estado  do  Parand,  se
nao    houver,    a   empresa       vencedora       devera
comprometer-se      a      realizar   gratuitamente      o
translado     dos     equipamentos     ate     o     local  da
Assistencia Tecrica.  J[am«zaopr J5

€*'

16 03

Carrinho   para   curative   em   inox   -   Estrutura

698,63 2.095,89

tubular  em  a9o  cromado,  tanpo  e  prateleira  em
chapa  de  ago  inox,  pes,  varandas  e  suporte  para
balde e bacia cromados, p6s com rodizio de 2 a 3"
de  diametro,   fixapao  do  tanpo,  da  prateleira  e
armapao  por  meio  de  parafusos  sobre  arruelas  de
pressao,  acompanha  01  balde  em  alumihio  polido
ou em  aco  inoxidavel.  Dimens5es  aproximadas  de
0,45m  de  largura  X  0,80m  de  altura X  0,75m  de
profundidade.   Garantia  minima  de  01   (uni)   ano
para defeitos de fabricacao. £evj./a4Ly 751.

18 10

Escada   clinica   02   degraus   -  Escada  com   dois

54,79 547,90

degraus todo em ago inox ou ago com revestimento
anticorrosivo de cor branca, reforcada. com degraus
revestidos  em  borracha    antiderrapante,  p6s  com
ponteiras  em  borracha.     Garantia  minima  de   12
rrueses. Marcos M6veis/Marcos Move ls

19 02

Esrlgmoman6meti.o   aner6ide   portatil   obeso   -

363,01 72;6,fJ2

Man6metro  aner6ide  -  montado  em  armapao  de
material     pldstico,     envolta     por     amortecedor
emborrachado   para   maior   resistencia   a   quedas.
Devera  ser   resistente   a   desregulagem   freqtiente,
com  graduapao  de  00  a  300  mm  Hg.  Possibilitar
giro    de    360°       sobre    seu    eixo    para   facilitar
visualizagao. Brapadeira - confeccionada em nylon
siliconizado,      de      10      qualidade,      antialergico,
resistente,     extremidade     flexivel.     impermeavel,
Fecho com velcro resistente. Devera conter a marca
do      fabricante.      indicagao      do      tananho      da
circunferencia do  brapo,  coin  o  comprimento  total
de   68   centimetros,   largura   de    15   centlmetros,
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Item Qtd Descritivo do Equit)amento RS Unit RS Total

I

indicado   para   verificapao   adequada   da   pressao
arterial  em  adultos  obesos  e  conter  indicapao  do
ponto  correto  de  posicionamento  sobre  a  arteria.
Valvula - pe9a em metal  leve,  de mecanismos nas
operap6es   de   retengao   e   esvaziamento   do   ar
comprimido.      Manguito:      adulto,      ambidestro,
antialergico,    livre    de    latex;    Bolsa    e    pera    -
confeccionadas       em       borracha      especial       de
comprovada  vedapao  e  resistencia,  livre  de  latex.
Deverd possuir identificapao da marca e fabricante
do         produto         na         brapadeira         e         no
man6metro.Embalagem    -   devera   ser   embalado
individualmente   em   bolsa   pldstica,   courvim   ou
outro   material   resistente.   Comprovar   assistencia
tecnica no  Estado  do  Parana.  Garantia minina de
calibrapao de 05 anos, comprovada atraves de carla
do   fomecedor.   Os   aparelhos   qunndo   entregues
deverao  vir  acompanhados  do   laudo  tecrico  do
IPEM   certificando   sua  afericao   individunlmente,
bern  como  tarnb6m  o   registro  no   Ministerio  da
Sa;ide. Md/Md Mandaus ii

20 02

Esfigmoman6metro aner6ide portatil pediatrico

346,57 693,14

-  Man6metro  aner6ide  -  montado  em  armapao  de
material     pldstico,     envolta     por     anortecedor
emborrachado   para   maior   resistencia   a   quedas.
Devera   ser  resistente   a  desregulagem   freqfiente,
com  graduncao  de  00  a  300  mm  Hg.  Possibilitar
giro    de    360°       sobre    seu    eixo   para    facilitar
visualizapao.  Brapadeira - confeccionada em nylon
siliconizado,      de      la      qualidade,      antialergico,
resistente,     extremidade     flexivel,     impermeavel.
Fecho com velcro resistente. Devera conter a marca
do      fabricante,      indicapfro      do      tamanho      da
circunferencia do  brapo,  com  o  comprimento total
de   28,5   centimetros,   largura   de   9   centimetros,
indicado   para   verificapao   adequada   da   pressao
arterial  em  criangas  e  conter  indicapao  do  ponto
correto de posicionanento sobre a arteria. Valvula -
pega em metal  leve,  de mecanismos nas operap6es
de   retencfro   e   esvaziamento   do   ar   comprimido.
Manguito: adulto, ainbidestro, antialergico, livre de
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
latex.  Bolsa  e  pera  -  confeccionadas  em  borracha
especial de comprovada vedapao e resistencia, livre
de  latex.  Devera  possuir  identificapao  da  marca  e
fabricante    do    produto    na    bracadeira    e    no
man6metro.   Embalagem   -   devera   ser   embalado
individualmente   em   bolsa   pldstica,   courvim   ou
outro   material   resistente.    Garantia   minima   de
calibrapao de 05 anos, comprovada atrav6s de carla
do   fomecedor.   Os   aparelhos   quando   entregues
deverao   vir  acompanhados   do   laudo  tecnico  do
IPEM  certificando  sua aferigao  individualmente,  e
registro  no  MS/ANVISA,  Comprovar  assistencia
tecnica no Estado do Paranal Apresentar Catalogo e
Marl:un;I em Dort\ig]ies.  MdRAd Mandaus ii

21 10

Esfigmoman6metro   para   adulto   -   Man6metro

346,57 3.465,70

aner6ide   -   montado   em   armapao   de   material
pldstico,   envolta  por  amortecedor   emborrachado
para    maior    resistencia    a    quedas.    Devefa    ser
resistente      a      desregulagem      freqtiente,      com
graduapao de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de
360°     sobre  seu  eixo  para  facilitar  visualizapao.
Bracadeira -  confeccionada em nylon  siliconizndo,
de       la       qualidade,       antial6rgico,       resistente,
extremidade   flexivel,   impermeavel.   Fecho   com
velcro   resistente.    Devefa   conter   a   marca   do
fabricante, indicapfro do tamanho da circunferencia
do    braco,    com    o    comprimento    total    de    54
centimetros,  largura  de  14,5  centimetros,  indicado
para  verifica9ao  adequada  da  press fro  arterial  em
adultos  e   conter   indicapao   do  ponto  correto   de
posicionamento  sobre a art6ria.  Valvula - peca em
metal    leve,   de   mecanismos   nas   operap6es   de
retengao    e    esvaziamento    do    ar    comprimido.
Manguito: adulto. ambidestro, antialergico, livre de
latex;  Bolsa  e  pera  -  confeccionadas  em  borracha
especial de comprovada vedapao e resistencia, livre
de  latex;  Deverd  possuir  identificapao  da marca e
fabricante    do    produto    na    bra9adeira    e    no
man6metro.   Embalagem   -   devera   ser   embalado
individualmente   em   bolsa   plastica,   courvim   ou
outro    material    resistente.    Garantia   minima   de
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

4

calibrapao de 05 anos, comprovada atrav6s de carta
do   fomecedor.   Os   aparelhos   quando   entregues
deverao  vir  acompanhados   do   laudo   t6cnico  do
IPEM certificando  sua aferigao  individualmente,  e
registro  no  MS/ANVISA,  Comprovar  assistencia
t6cnica no Estado do Parana. Apresentar Cafalogo e
Marl:i\al em T>orfuqufs. MdRAd Mandaus ii

26 02

Hister6metro:   em   a9o   inoxidavel,   comprimento

42,90 85,80

total 25 cm, com segmento centimetrado de  16 cm,
sendo   a   graduapao   de   0   a   15   cm   e   urn   anel
cilindrico  (stopper)  que  se  desloca  ao  longo  do
segmento  centimetrado.  Modelo  Collin.    Garantia
de   10  anos.     Fabricado  de  acordo  com  Padr6es
Intemacionais  de  Qualidade,  Nomas  da  ABNT,
Apresentar   Registro   no   MS/ANVISA.   j4bo+Abc
0150

29 05

Lanterna   Clinica  pars  Exame  -   Lampada  de

13,70 68,50

halogenio,  iluninapao  mais  clara  para  destacar  a
cor real do tecido, construida em estrutura metalica,
alimentada por  duas  pilhas AAA (palito),  protetor
para  lampada  e  ajuste  de  foco,  botao  liga/desliga.
Medida:  14 cm de comprimento; „d Pt'# /J.j7„r

33 01

Negatosc6pio 01 corpo pars fixacao em parede -

184,93 1 84,93

Equipanento   utilizado   para   a   visualizapao   de
radiografias.  Negatosc6pio de  01  colpo,  construido
em ago inoxidavel ou chapa de ago inoxidavel com
pintura  eletrostatica  em  ep6xi,  com  suporte  para
fixapao  em  parede.  0  painel  e  de  acrilico  fosco,
com  presilhas  para  fixapao  do   filme.  A  carcapa
devera   ter   aterramento.   Utilizapfro   de   lampadas
fluorescentes  com  tensao  de  alimentapao     bivolt
manual   e   freqtiencia  de   alimentapao   de   60   Hz.
Devefa       possuir       chave       liga-desliga       para
acionamento  das  lampadas.  0  equipamento  devera
atender  as  nomas  da  ANVISA  principalmente  a
portaria      453/98.       Apresentar       Registro       no
MS/ANVISA e  Manual  e  Catalogo  em  portugues.
Assistencia T6cnica do equipamento devera ser no
Estado  do   Parana,   se  nfro     houver,   a     empresa
vencedora     devera     comprometer-se     a     realizar
gratuitamente   o   translado   dos   equipamentos   ate
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Item Qtd Descritivo do EquiT>amento RS Unit RS Total
o  local da  Assistencia Tecnica.  IVspnflpoLrl.

35 20

Pin¢a  de  disseca§ao  -  anat6mica  -    em  inox,  14

8,89 177,80
cm -Pinca anatomica, em ago inox,  medindo de 14
cm.  10  anos de  garantia Fabricado  de  acordo com
Padr6es  Intemacionals  de  Qualidade,  Normas  da
A;BNT. Abc/Abc 0171

36 10

Pinca de dissecacao - dente de rato - em inox,  14

9,90 99,00
cm - Pinga dente de rato, em ago inox,  medindo de
14  cm.   10  anos  de  garantia  Fabricado  de  acordo
com Padrdes  Intemacionais de  Qualidade, Normas
da ABNT. ,4bc/41bc Oj 77

37 20

Pin¢a    FOERSTI]R    -    Curva,    em    ago    inox,

53,01 I .060,20medindo  de  24 cm.  10  anos de garantia Fabricado
de     acordo     com     Padr6es     Intemacionais     de
Qualidade, Normas da ABNT. Abc/Hbc. 02j9

40 01

Sistema  de  I]uminacao  para  especu]o  vaginal  -

547,94 547,94

Com  Fonte  Led  Wireless,  diametro  25  mm  x  95
mm,  iluminancia de 3.000  Lux,  confeccionado  em
aluninio e poliacetal.  CARREGADOR de 57 x 80
x  48  cm,  tensao  de  alimentap5o  de   115-230  v  e
freqtiencia  de  operapao  de   50/60  Hz.   BATERIA
INTERNA    de     1200    mAh    /    3,7V,    Lithium.
Koli>lastnKol|]last

42 20

Tesoura  Mayo  longa:  em  apo  inox,  de  19  cm  de

37,48 749,60comprimento,   10  anos  de  garantia,  Fabricado  de
acordo  com  Padr6es  Intemacionals  de  Qualidade,
Normas da ABNT. A®c/Abc 0389

44
01

Kit Equipamentos de Urgencia, composto por:  1  -

2.876,71 2.876,71

Laringosc6pio    infantil/adulto   com   conjunto   de
lininas; 2 - Ambti Adulto e Infantil com m5scaras;
3 -Jogo de canulas de Guedel (adulto n° 05, 7 e 9 e
infantil       n°   3.51),   sendo   que   a   descricfro   dos
componentes e a que segue:
Laringosc6pio    imf;until/adulto    com    conjunfo    de
/4mJ.7?as     -     Laringosc6pio     De     Fibra     Optica:
Descricao     bdsica-Dispositivo     medico-hospitalar
utilizado para auxiliar lia intubapao endotraqueal.
Espec i ficap6es tecnicas minimas :
Conjunto   de   laringosc6pio   com   cabo   em   metal
recartilhado e alimentacao atrav6s de pilhas tipo C.
Lampada  de  LED  com  vida  util  aproximada  de
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
50.000 horas, que proporcione maior luminosidade.
Laminas em ago inoxidavel com transmissao de luz
por fibra 6ptica.
Devera    acompanhar     quatro     laminas,     modelo
Macintosh9 tananhos  1,  2, 3  e 4, e quatro  laminas
modelo Miller, tamanhos I, 2, 3 e 4.
Todas as lininas devefao ser isentas de pontos de
soldas  e  autoclavaveis.     As  laminas  e  os  cabos
devem      possuir      sistema      codificado      verde
compativeis   com   laringosc6pios   de   fibra   6ptica
padrao  intemacional.  Deve  acompanhar urn estojo
para   acondicionar   o    conjunto,    duas   lampadas
sobressalentes     e     manual     de     instrug6es     em
portugues.

Ambti Adul[o e lnfantil com mdscaras -TLcani:"rdor
Manual   (AMBU)  -  adulto   e   infantil   -Descricao
bdsica-Sao  bal6es  auto-inflaveis  transparentes  que
permitem praticar ventilapao artificial manual sobre
mascara,  sobre  sonda  de  entubapao  ou  canula  de
traqueostomia, reutilizaveis.
Especificap6es tecnicas minimas-Aspectos gerais
Reanimador manual em silicone transldeido de alta
qualidade,  autocLavavel,  com  valvula  pop-off  de
alivio de pressao
Valvula  unidirecional  transparente  com  membrana
de  seguranga in porcao  anterior,  que  se  conecta  a
uma      mascara     transparente     removivel      para
visualizap5o da face do paciente.
Reservat6rio   de   oxigehio   tipo   bolsa,   removivel,
conectado  a  uma  valvula  posterior,  com  entrada
suplementar de oxigenio e de ar ambiente.
Capacidades:    Adulto,    balao    auto-inflavel    com
volume minimo de  1.800 ml e reservat6rio minimo
de  2000  inl;   Pediatrico,  balao  auto-inflavel  com
volume  minimo  de  500  ml  e  reservat6rio  minimo
de 2000 ml;
Deve  ser  fomecida  rna  mascara  para  ventilapao
para  cada  unidade,  com  a  seguinte  caracten'stica:
tamanho  adulto,  mascara  rigida  transparente  com
bores   maleavel   de   silicone,   ou   borda   inflavel;
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Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
tananho   pediatrico,   mascara   rigida  transparente
com borda maleavel de silicone, ou borda inflavel;
Deve  cumprir  nomas  ISO   10651-4:2002  e  ISO
8382;  1988.  Deve  ser totalmente  desmontavel para
limpeza      e      esterilizapao      e      dobrdvel      para
armazehamento; Deve ser compativel com todas as
canulas  e  tubos  endotraqueais.   Possuir  testes  de
funcionamento descritos no manual para garantir o
born funcionamento do equipamento sempre que o
mesmo  for montado.  Todas  as  partes  e  acess6rios
devem ser livres de latex.
Jogo  de  cdnulas  de  Guedel  (aditl[o  n°  05,  7  e  9  e
i.ys/tr#/7./         #°    3.5//    -    Cinulas    De    Entubagto
Endotraqueal  -Descricao  bdsica-  Tubos  em  PVC.
utilizados para controle  de vias aereas, permitindo
ventilapao     artificial     e     para    prote9ao     contra
aspiragao de secree6es, v6mitos, etc.
Especificap6es tecnicas minimas
Transparentes,   livre   de   propriedades   t6xicas   ou
irritantes,   Com   linha   radiopaca,   superficie   lisa,
estereis,  Orificio  proximal  com diametro  padrfro  e
conexao   Standard,   e   orificio   distal.   Dotado   de
balonete  distal  macio  e  flexivel  de  alto  volume  e
baixa  pressfo  e  balonete  piloto  com  valvula  anti-
retomo.   Tamanhos:       3.5    sem   balonete   distal.
Tamanhos: 5.0,  7.0,  9.0  com balonete.
Cinula Orofinngea (GUEDEL)- Descri9fro bdsica-
Equip{rmento      medico-hospitalar      destinado      a
manutengto   de   permeabiLidade   das   vias   aereas
superiores em pacientes com rebaixamento de hivel
de consciencia.
Especificap6es   tecnicas   minimas   Fabricada   em
PVC  rigido,  at6xico,  transparente  e  inodoro,  nao
flexivel  a pressao  de  mordedura;  Porcao  proximal
com   apoio   para  labios   ou  denti?5o   anterior  do
paciente;    Pongao   distal    encurvada   e    achatada;
Abertura  central  (luz)  com  diametro  adequado  a
passagem de ar e introdug5o de sonda de aspirapao,
Numerapao:  I,  3,  5. A4dfl4id

48 01
Vela  de  Hegar N°  04  -  Dilatador Vela  De  Hegar

33,83 33,83`/
Uterino N° o4

RuaDr°Swe€#:„C::}c5e5d5e:a:::::5::5p)r%2o:6b-P9°c°N-p:%59ig939-3%8o-.T2e3rcedes-RE"/"#

ww.mercedes.pr.gov.br
7,  ?i,QY-~-I(    I-,"_I-



Estado do Parana
Municipio de

Contraton°230/2016

Item d Descritivo do E  ui  amentoMaterial:ProdutoConfeccionado      em     Aco
RS Unit RS Total

t

Inoxidavel AISI-3 04
Tamanho: de 20 cm ate 21,5cmEmbalagem:Plasticaindividual,    constando    osdadosdeidentificapao,procedenciae

rastreabilidade
Garantia:  10 anos contra defeitos de fabricapaoCertificap6es:FabricadodeacordocomPadr6esIntemacionaisdeQunlidade,NormasdaABNT,CB.Abc/Abc0079

49 01

Vela  de  Hegar N°  OS  -  Dilatador  Vela  De  Hegar

33,83 33,83

Uterino No o5
Material:      Produto      Confeccionado     em     A9o
Inoxidavel AISI-3 04
Tamanho: de 20 cm ate 21,5cm
Embalagem:    Plastica    individual,    constando    os
dados        de        identificapao,        procedencia        e
rastreabilidade
Garantia:  10 anos contra defeitos de fabricagao
Certificap5es:  Fabricado  de  acordo  com  Padr6es
Intemacionais  de  Qualidade,  Normas  da  ABNT,
CB. Abc/Abc 0080

50 01

Pin?a  Harimann  -  Pin¢a  de  Jacar6  - Aco  inox,

301,37 301,37
com  20  cm  de  comprimento  e 4mm  de  espessura,
com  boca dentada, propia para retirada de  Diu em
casos  de  flo  nao  visivel,  encrustamento  e  quebra.
CeDeo/Cer]eo

51 02

Mocho  odontol6gico  -  Elevapao  do  assento  a gis

271,93 543,86

atraves   de   alavanca  na  base   do   assento.  Altura
regulavel.    Encosto    regulavel    com    ajuste    de
aproximagao.  Base  com  5  rodi'zios.   Estofamento
resistente e com base rigida. Revestimento em PVC
sem   costura.   Espuma   de   densidade   controlada.
Gananriia de \ (urn) ano. Mctalic/ Mt 110n

52 03

Caneta  de  alto  rotacao  com  cabo  invertido  no

358,90 1.076,7

mesmo     sentido    da     cabe¢a,     aumentando     a
visibilidade  do  operador  durante  o  procedimento
cirdrgico.  Cabeca mediana,  angulapao  de  45°.  Alto
torque,  confeccionada  em  aluminio  anodizado,  o
que   possibilita   leveza   e   excelente   acabamento
superficial,  facilitando  a  desinfeccao;  cabeca  com
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Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
linhas arredondadas;  baixo  nivel  de ruido;  sistema
de  rolamentos  apoiado.  Peso  g  38  a  44.  Rotapao
(rpm)  0  a 420.000.  Fixapao da broca (saca broca).
Pressfro  ®si)  30 a 40.  Consumo de ar (L/min) 42.
Consumo   de   agua   (ml/min)   42.   Nivel   sonoro
(dB)69 - Registro ANVISA e assistencia tecnica em
todo Estado do Parana. ff¢vt]/ff¢vo 605

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE C0BRANCA
5.I.  0  pedido  de  pagamento  devefa  ser  devidamente  iustruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente devefa conter o ndmero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  bern como  apresentar os  dados  bancdrios
necessatos para que o Municipio de Mercedes efetue os paganentos devidos ao fomecedor.

5.1.I  0 pagamento decorrente da execu9ao  do  objeto  do presente procedimento licitat6rio
sera   efetuado    ate   o    loo   (decimo)   dia   do   mes   subsequente   ao    da   prestapao   do
servico/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

S.I.2  A mora  injustificada  sujeitafa  o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  cone¢ao
monetiria a ser caloulada com base  na variap5o do  IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.2.  Nenhum  pagamento   sera  efetuado  ao  fomecedor,  se  este,   a  epoca  correspondente,  nao
apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
da Tomada de Pregos n°.  12/2016.

5.3  0 Municipio  de  Mercedes poderd deduzir do  montante  a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0  pagamento   efetuado   nao   isentard  o   fomecedor  das   respousabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.I. 0 prego contratado nao sofreri qualquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvads a
possibilidade da recomposicao do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma da Lei.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA D0 CONTRATO:
7.I. Este CONTRATO vigefa por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sun emissao.

CLAUSULA 0ITAVA -DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.1   Constituem  direitos  do  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  con
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avengadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

8.I.I -Coustituem obrigap5es do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e
b) Dar a CONTRATADA as condic6es necessdrias a regular execapao do Contrato.

8.I.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na foma ajustada,

b)  Atendei.  aos  encargos  trabalhistas,  previdencidrios,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  da
execug5o do presente contrato;

c) Manter durante toda a execapfro do Contrato, eni compatibilidade com as obrigap5es por ela
assumidas, todas as condi96es de habilitapao e qualificap5o exigidas na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre  que   solicitado,   durante  a  execucao  do   Contrato,  documentos  que
comprovem  estar  cumprindo  a  legislapao  em  vigor  quanto  ds  obrigap6es  assumidas  na
licitapao.    em    especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais.    trabalhistas,
previdencidrios, tributdrios, fiscais e comerciais.

CLAUSULA    NONA     -     SANCOES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DH
INADIMPLEMENT0 CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, o Municipio podefa. garantida a pievia defesa,
aplicar a CONTRATADA as san¢6es previstas no art. 87 da Lei n.a 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta correspondera a 0,5% do valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto. e de
5% na hip6tese de inexecucao contratual total ou parcial.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.I As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta das dotap6es orgamentdrias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisi¢ao de Equipamentos e Mobiliario.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 4490S234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.I 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servigo(s) sujeitard a PARTE que der causa ao mesmo
a multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapao  administrativa do  fato  ocorrid
respeitado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

11.2.  Caso a CONTRATADA nao  possa cumprir os prazos estipulados para a prestapao, total
parcial, do(s)  servico(s). devefa apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,

RuaDr.°Swe:#:„C#:ic5e5d5e;3°#:[F£5e(:5p)r.a:5%:9%°N-£5:.3ig939-3%8jTy2e3rcedesppaB/2/r6

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 230/2016

casos  de  ocorrencia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
PARTES,  que  altere  fundamentalmente  as  condic5es  do  contrato;  e  de  impedimento  de  sua
execu9ao por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao em documento contemporaneo
a sun ocorrencia.

11.3. A solicitapao de prorrogapao, contendo  o novo prazo de fomecimento  do objeto, devera ser
encaminhada ao  Secret6rio de Planejanento, Admihistracao e Finan9as da CONTRATADA, ate o
vencinento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
sun aceitapao.

11.4. Pela inexecu95o total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
podera ser rescindido, conforme explicitado na legislapao a ele referente, aplicando-se a parte que
der causa a rescis5o multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

11.5 As multas devidas, ben como os prejuizos porventura causados pelas PARTES serao cobrados
na foma da lei.

11.6. A aplicapao de quaisquer das sanc6es relacionadas neste instrunento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantird o contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
12.I  Durante a vigencia do Contrato, a prestapao dos servi¢os sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratapao de terceiros, mediante a adogfro das
medidas  legais  cabiveis,  para  assisti-lo(s)  e  subsidia-lo(s)   de   infomap6es  pertinentes  a  essa
atribuicao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao
ser solicitadas ao Secretino de Planejamento, Administrap5o e Finan9as do CONTRATANTE, em
tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.I.   A   CONTRATANTE   podefa,   ao    seu   alvedrio,    rescindir   unilateralmente    o    presente
CONTRATO,  na ocorrencia das  situac6es previstas nos  incisos I a XII  e  XVII  do  art.  78  da Lei
8.666/93, com as conseqtiencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2.   A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES GERAIS
14.I.  Pelo  presente  iustrumento,  o  CONTRATANTE  fica  obrigado  a  manter  sempre  atuali
todos   seus   dados   cadastrais,   especialmente   no   que   se   refere   ao   enderego   para   envi
cobran?as/faturas e correspondencias.

CLAUSULADECIMAQUINTA-DAPUBLICACAO
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15.I.  0 presente Contrato see publicado em forma de extrato, no Diario Oficial do Municipio de
Mercedes, em conformidade com o disposto no Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
Junho de  1993 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPCAO
16.1 0s recursos destinados a execngao do objeto deste CONTRATO sfro parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
Intemacional para Reconstrngao e Desenvolvimento - BIRD,  razao pela qual,  com supedineo no
art.  42,  §  5°,  da  Lei  n.°  8.666/93,  e  art.  3°,  caput,  da  Lei  Estadunl  n.°   15.608/2007,  haverd  a
incidencia de regras distintas das defmidas na Lei nacional de regencia de licitap6es e contratos, por
exigencia da entidade estrangeira.

a) define, para os fins desta disposigao, os termos indicados a seguir:
(i)  "pratica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretamente,  qualquer  coisa  de  valor  com  a  intengao  de  influenciar  de  modo
indevido a apao de terceiros;
(ii) "prftica fraudulenta"3:  significa qualquer ato, falsificapao ou omissao de fatos
que, de fomia intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a
intengao de evitar o cumprimento de uma obrigapao;
(iii)   "prftica  colusiva"4:   significa  uma  combinapao  entre  duas  ou  mais  partes
visando alcangar urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as apses
de outra parte;

1.  Nesse contexto,  sera  imprdpria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisieao

ou a execueact do contrato para obter vantagens indevidas.
2.  Para  os  fins  deste  pafagrafo,  "terceiros"  refere-se  a  urn  funcionario  ptlblico  que  atue  no  processo  de

aquisigao  ou  na  execueao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  poblico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizac6es que examinam ou tomam decis6es sobre aquisigao.

3.   Para   os  fins  deste   paragrafo,   "parte"   refere-se  a   urn  funcionario   publico;   os   termos     "beneflcio"  e
"obrigacao" sao relativos ao processo de aquisi?ao ou a execueao do contrato;  e o "ato ou omissao" te

como objetivo influenciar o processo de aquisieao ou a execugao do contrato.
4.  Para  os  fins  deste  paragrafo,  o  termo  "partes"ll  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aqujsi

(inclusive  funcionarios   publicos)   que  tentam   por  si   mesmos   ou   por   intermedic>   de   outra   pesso
entidade que  nao  participe  do  processo  de  aquisieao  ou  selegao  simular a concorrencia  ou  estabe
preeos em  nlveis artificiais e nao competitivos ou ter acesso as propostas de pre?o ou demais
de outros participantes.

RuaDr°Swe:#:,,C:=}c5e5d5e;&°::i::5::5p)r%2o:6b-:9%°N-p%E9:9939-3%ty2e3rcedes#£„""

www.mercedes.pr.gov.br



(iv)    `

nicipio de Mercedes
Estado do Parana

Contrato n° 230/2016

a   coercitiva"5:   significa   prejudicar   ou   causar   dano,   ou   ameacar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade, para influenciar indevidanente as ap6es de uma parte;
(v) "pratica obstrutiva": significa:

(aa)    deliberadamente    destruir,    falsificar,    alterar    ou    ocultar    provas    em
investigap6es  ou  fazer  declarap6es  falsas  a  investigadores,  com  a  objetivo  de
impedir  materialmente  uma  investigapao   do   Banco   de   alegap6es  de  pratica
cormpta,   fraudulenta,   coercitiva   ou   colusiva;   e/ou   ameacar,   perseguir   ou
intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigapao ou ao seu prosseguimento, ou

(bb)  atos  que  tenham  como  objetivo  impedir  materialmente  o  exercicio  dos
direitos do Banco de promover inspecao ou auditoria, estabelecidos no par6grafo
(e) abaixo:

(b)  rejeitara  uma  proposta  de  outorga  se  determinar  que  o  licitante  recomendado  para  a
outorga   do   contrato,   ou   qualquer   do   seu   pessoal,   ou   seus   agentes,   subconsultores,
subempreiteiros, prestadores de servi9o, fomecedores e/ou funcion&rios, envolveu-se, direta
ou indiretamente,  em prdticas cormptas,  fraudulentas, colusivas,  coercitivas ou obstrutivas
ao concorrer para o contrato em questao;

(c) declarat viciado o processo de aquisicao e cancelat a parcela do empiestimo alocada a
urn contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de urn
beneficidrio   de   qunlquer   parte   dos   recursos   empr6stimo   envolveram-se   em   praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisicao
ou de implementagao do contrato em questao, sem que o Mututrio tenha adotado medidas
oportunas e adequadas, satisfatorias ao Banco, para combater essas praticas quando de sua
ocorrencia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que
tomou conhecimento dessas praticas;

(d)  sancionara  uma  empresa  ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  os
procedinentos    de    saneao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo

5. Para os fins deste paragrafo, uparte" refere-se a urn participante do processo de aquisicao ou da execiigao
do contrato.

6.  Uma  empresa  ou  uma  pessoa  flsica  pode  ser  declarada  ineleglvel  para  a  outorga  de  urn  contrato
financiado  pelo  Banco:  (i)  ap6s  a  conclilsao  do  processo  de  sangao  conforme  os  procedimentos  d
Banco,    incluindo,    t.nter   a/i.a,    impedimento   "criizado",    conforme   acordado   com    outras   lnstituie6
Financeiras  lntemacionais,  coma  Bancos  Multilaterais  de  Desenvolvimento  e  atraves  da  aplicacao
procedimentos de san9ao  por fraude e corrupeao em  licitag6es corporativas do Grupo  Banco Mundi
(ii)  em  decorrencia  de  suspensao  tempofaria  ou  suspensao  temporaria  preventiva  em  relagao  a
processo de sangao em tramite.
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Banco;  e  (ii)  para  ser  designado7  subempreiteiro,  consultor,  fomecedor  ou  prestador  de
servigo de rna empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de urn contratl financiado
pelo Banco;

(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal,  consultores, prestadores de  servico  e  fomecedores,  deverao  permitir que  o Banco
inspecione todas as contas e registros, alem de outros docunentos referentes a apresentapao
das  propostas   e   a  execapao   do   contrato,   e   os   submeta  a  auditoria  por  profissionais

RG n° 7.785.147-0

7.   Urn   subempreiteiro,   consultor,   fabricante   ou   fomecedor   ou   prestador  de   servigo   nomeado   (nomes

diferentes  podem  ser usados dependendo do edital de licitaeao especifico) e aquele que:  (i) foi  indicado
pelo licitante em sua pfe-qualificaeao ou proposta porque traz experiencia e conhecimento especlfieos ou
cruciais que  permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualifica9ao para a  licitaeao em tela;  ou  (ii) foi
indicado pelo  Mutuario`

RuaDr.°Swe:#:,Sr#:rc5e5d5e;a°#:;::5::5p)r.%2og%°N-p%E9ig939-30/886tT2e3rcedeszEnoJ646

www.mercedes.pr.gov.br
-      ,:    ,    ,v_    -tl£?„P,


