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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANDES 

RIOS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de 
conformidade com disposições constantes do Edital de Concurso 
Público nº. 001 e 002/2011, e  

CONVOCA 
O candidato classificado no Concurso Público nº. 001, 
002/2011, conforme relação abaixo, para comparecerem no 
Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal nos dias, 
03/04/05/06/07 durante os horários normais de expediente 
munidos dos seguintes documentos: 
1. Cópia do comprovante que votou na ultima eleição; 
2. Atestado Médico, que esta gozando de perfeita saúde física 

e mental; 
3. Cópia do Alistamento Militar; 
4. Cópia do Documento de Registro no órgão de classe, 

quando exigido; 
5. Cópia de documento de escolaridade ou similar que 

comprove as exigências do cargo; 
6. Certidão de Antecedentes Criminais; 
7. Cópia da Cédula de Identidade; 
8. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
9. Declaração que não tenha sido demitido por justa causa do 

serviço público, federal, estadual e municipal; 
10. Declaração de inexistência de incompatibilidade funcional; 
11. Laudo médico quando portador de deficiência física; 
12. Duas (2) fotos 3 x 4 (recente). 

Cargo: Professor de Educação Física - Adm 

Nº. de Inscrição Nome do Candidato Colocação 

98 
ROSEMEIRE  LOPES 
PURCENO DORETO 

1º 

De acordo com condição constante no Edital de Concurso, o 
candidato classificado e convocado que deixar de comparecer 
dentro do prazo determinado na convocação, perderá 
automaticamente a vaga, podendo a Administração convocar o 
candidato classificado seguinte. 
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, 
Estado do Paraná, em 29 de Maio de 2013 

___________________________________ 
Antonio Claudio Santiago 

Prefeito Municipal 

 

 

LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 
RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede 
Avenida Brasil nº 967, centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 

neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Cláudio 
Santiago, portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04, residente e domiciliado  no 
distrito de Ribeirão Bonito neste município de  Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa: T.M.B.ROCHA- EPP , pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.782.476/001-57, com sede na Rua 
Itamaraty 156-  Jardim Alvorada , Cep. 86.191-130, na cidade de 
Cambe--Pr , neste ato representada pela Sra.Tânia Mara Breganó 
Rocha , portadora  da Cédula de Identidade, RG nº 4.764.6091-1, e 
inscrita  no CPF/MF nº 459.711.969-87,  residente e domiciliado a Rua  
Itamaraty 156, Jardim Alvorada  , na cidade de Cambe , CEP 86.191-
130, com os preços dos itens abaixo relacionados:  

Item Descrição Marca Unid
ade 

Quant. Valo
r 
Unit. 

Valor 
Total 

8 APARELHO 
AMALGAMA
DOR 

ALTMI
X 

Unid
ad 

3,00 789,
000
0 

2.367,00 

9 APARELHO 
FOTOPOLIM
ERIZADOR 

SCHU
STER 

Unid
ad 

3,00 952,
000
0 

2.856,00 

10 APICAL GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 4,89
00 

88,02 

33 BRUNIDOR 
Nº 29 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

34 BRUNIDOR 
Nº 33 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 6,16
00 

73,92 

35 CABO PARA 
LÂMINA DE 
BISTURI Nº 
15 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

36 CABO PARA 
LÂMINA DE 
BISTURI Nº 
23 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 6,19
00 

74,28 

37 CABOS DE 
ESPELHOS 
Nº 05 

PREV
EN 

Unid
ad 

60,00 5,84
00 

350,40 

39 CAIXAS 
INOX PARA 
ESTERILIZA
ÇÃO 
PEQUENA 

FLEXI
NOX 

Unid
ad 

12,00 101,
400
0 

1.216,80 

44 CARPULES GOLG
RAN 

Unid
ad 

30,00 32,4
000 

972,00 

50 CONDENSA
DOR Nº 02 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

51 CONDENSA
DOR Nº 04 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

52 CONDENSA
DOR Nº 06 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

53 CONDENSA
DOR Nº 08 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 4,77
00 

57,24 

57 CURETA 
GRACEY 11-
12 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,02
00 

108,24 

58 CURETAS  
GRACEY 5-6 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,02
00 

108,24 

59 CURETAS 
GRACEY 13-
14 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,02
00 

108,24 

60 CURETAS 
GRACEY 7-8 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,02
00 

108,24 

61 ESCARIADO GOLG Unid 24,00 9,02 216,48 
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R OU 
CURETAS 

RAN ad 00 

67 ESPÁTULA 
Nº 01 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 6,24
00 

112,32 

69 ESPÁTULA 
Nº 24 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 3,94
00 

70,92 

70 ESPELHOS 
Nº 05 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

120,00 3,87
00 

464,40 

79 FLORNIZ FGM Unid
ad 

6,00 6,04
00 

36,24 

81 FÓRCEPS 
Nº  01 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
600 

2.271,60 

82 FÓRCEPS 
Nº 05 
INFANTIL 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
500 

2.271,00 

83 FÓRCEPS 
Nº 06 
INFANTIL 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
500 

2.271,00 

84 FÓRCEPS 
Nº 150 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
500 

2.271,00 

85 FÓRCEPS 
Nº 151 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
500 

2.271,00 

86 FÓRCEPS 
Nº 17 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
500 

2.271,00 

93 FÓRCEPS 
Nº69  
INFANTIL 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,8
300 

2.269,80 

95 GOLDMAN 
FOX Nº 01 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 30,9
600 

371,52 

96 GOLDMAN 
FOX Nº 04 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 30,9
600 

371,52 

100 HOLLEMBA
CK 35 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

36,00 4,84
00 

174,24 

104 Mc CALL 17-
18 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,22
00 

110,64 

105 Mc CALL13-
14 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

12,00 9,22
00 

110,64 

113 PORTA 
AGULHA 
ODONTOLÓ
GICO 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 50,1
800 

903,24 

120 RESINAS A2 FGM Unid
ad 

15,00 69,7
700 

1.046,55 

124 SELADORA SAND
ERS 

Unid
ad 

2,00 184,
000
0 

368,00 

127 SELDIN 
RETO 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 17,2
900 

311,22 

128 SINDESMÓT
OMO 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

36,00 11,8
700 

427,32 

132 TESOURA 
HEMOSTÁTI
CA 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 49,7
800 

896,04 

R$ : 30.662,51 (trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta e um centavos )doravante denominado CONTRATADO, 
resolve registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto nº 
030 de 09/04/2010, mediante cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para 
o período de 12 (doze) meses, de conformidade com as 
especificações previstas no Anexo I e propostas apresentada na 
licitação pregão presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 

57/2013, que integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede 
da Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento 
de mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 
CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas 
e controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento expedida pelo Departamento de 
Compras, entregue no local determinado, acompanhado da Nota 
Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE 
MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

c) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 



            

                                                             
Em conformidade com a Lei Municipal Nº 847/2012, com a Lei Complementar nº 101/2000, com a Lei Complementar  

Nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.                            
ANO: 2013  /  EDIÇÃO Nº 345 /  GRANDES RIOS, Quarta - Feira 29 de Maio de 2013  /  PÁGINA:  - 3 - 

Prefeitura Municipal de Grandes Rios – Paraná  

Avenida Brasil, Nº 967 – Centro - CEP: 86845-000 

Fone/Fax: (43) 3474-1222 – E-MAIL: grandesrioseditais@hotmail.com 

Site Oficial do Município: www.grandesrios.pr.gov.br  

Os atos Publicados são  

Assinados digitalmente.                                                    

 

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 
através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

b) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os 
relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

d) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou 
quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

f) Manter as mesmas condições de habilitação; 
g) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração 

por todos os atos e comunicações formais; 
h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

i) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

j) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

f) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

g) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 
a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

cláusula décima terceira; 
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 
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obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado; 

c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração; 

d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 
como desta Ata; 

e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
f) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 
a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 

_______________________                     _______________________ 
Antonio Cláudio Santiago                              T.M.B.ROCHA- EPP 
      Prefeito Municipal                                        Representante Legal 
          Contratante                                                      Contratada 
Testemunhas:                                                                            
____________________                                   ___________________     
Assinatura e CPF                 Assinatura e CPF 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 
RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE: 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede à 
Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Antonio Cláudio 
Santiago , portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04 residente e domiciliado no 
Distrito de Ribeirão Bonito neste município de Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa: BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº06.175.908/0001-12 , com sede na  Rua Professora 
Zelda C. Cursi Mastriani 265-A Pq São Francisco ,Cep. 6.182-530-
Cambé-Pr,   neste ato representado Pelo Senhor Luis Carlos dos 
Santos , portador  da Cédula de Identidade, RG nº 3586891-7, e 
inscrito  no CPF/MF nº 365.440.519-34, residente e domiciliado na Rua 
Mariana Silvério Muniz nº 446 Parque são Francisco –Cep. 86.182.600-
Cambé-Pr,  com os preços dos itens abaixo relacionados:  

Item Descrição Marca Unid
ade 

Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 ÁCIDO 
FOSFÓRI
CO 37 % 

ANGE
LIUS 

UNI
D 

36,00 6,6000 237,60 

5 ANESTÉSI
CO COM 
VASOCON
STRITOR 
COM 50 
TUBETES 

CRIST
ALIA 

Caix
as 

12,00 61,000
0 

732,00 

6 ANESTÉSI
CO SEM 
VAOCONS
TRITOR 
COM 50 
TUBETES 

CRIST
ALIA 

Caix
as 

12,00 61,000
0 

732,00 

11 APLICADO
R DE 
HIDRÓXID
O DE 
CÁLCIO 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

18,00 18,000
0 

324,00 

25 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 01 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

26 BROCAS 
DE BAIXA 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 
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ROTAÇÃO 
Nº 02 

27 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 03 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

28 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 04 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

29 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇAO 
Nº 05 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

30 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 06 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

31 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 07 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

32 BROCAS 
DE BAIXA 
ROTAÇÃO 
Nº 08 

JOTA Unid
ad 

50,00 3,3900 169,50 

42 CARBONO 
DUPLA 
FACE 

MAQU
IRA 

Unid
ad 

36,00 3,8600 138,96 

43 CARIOST
ÁTICO 

IODO
NTOS
UL 

Unid
ad 

12,00 15,120
0 

181,44 

45 CAVITINE BIODI
NAMI
CA 

Unid
ad 

12,00 32,900
0 

394,80 

49 COLTOSO
L 

MAQU
IRA 

Unid
ad 

12,00 13,960
0 

167,52 

54 CREME 
DENTAL 
COM 
FLÚOR 

FREE
DENT 

Unid
ad 

12,00 2,6800 32,16 

56 CUNHAS 
DE 
MADEIRA 

PHAR
MAIN
OX 

Caix
as 

6,00 22,400
0 

134,40 

62 ESCOVA 
DE 
ROBSON 

PREV
EN 

Unid
ad 

72,00 1,5100 108,72 

63 ESCOVAS 
DENTAIS 
ADULTO 

DENT
AL K 

Unid
ad 

2.500,
00 

0,6800 1.700,0
0 

71 EUGENOL MAQU
IRA 

FCS 12,00 10,320
0 

123,84 

74 FILME RX 
ODONTOL
ÓGICO 
ADULTO 

PROG
RAD 

Caix
as 

8,00 124,25
00 

994,00 

75 FIO 
DENTAL 
EXTRA 
FINO 100 
METROS 

HILLO Unid
ad 

24,00 4,9000 117,60 

77 FITA 
MATRIZ 7 
MM 

MAQU
IRA 

Unid
ad 

36,00 1,3500 48,60 

80 FLÚOR 
GEL 2 % 

MAQU
IRA 

FCS 6,00 3,1900 19,14 

91 FÓRCEPS 
Nº 69 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,800
0 

2.268,0
0 

92 FÓRCEPS 
Nº16 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

60,00 37,800
0 

2.268,0
0 

94 FORMOC
RESOL 

GOLG
RAN 

Unid
ad 

9,00 6,0600 54,54 

97 GRAMPO
S PARA 
REVELAR 
RX 
ODONTOL
ÓGICO 

TECN
ODEN
T 

Unid
ad 

12,00 3,0500 36,60 

99 HIDRÓXID
O DE 
CÁLCIO 
PA 

BIODI
NAMI
CA 

Unid
ad 

6,00 5,2800 31,68 

102 LÂMINAS 
DE 
BISTURI 
Nº 15  
COM 100 
UNIDADE
S 

ADVA
NTIVE 

Caix
as 

1,00 15,000
0 

15,00 

106 MICROBR
USH COM 
100 
UNIDADE
S 

ANGE
LUS 

FCS 300,00 9,8500 2.955,0
0 

107 ÓCULOS 
DE 
PROTEÇÃ
O 

DANN
Y 

Unid
ad 

12,00 5,4800 65,76 

121 RESINAS 
A3 

BIODI
NAMI
CA 

Unid
ad 

15,00 69,740
0 

1.046,1
0 

125 SELANTE 
FOTOPOLI
MERIZÁV
EL 

ANGE
LUS 

Unid
ad 

25,00 26,770
0 

669,25 

133 TESOURA 
IRIS 

ABC Unid
ad 

18,00 37,990
0 

683,82 

135 TIRAS DE 
LIXA 
PARA 
AMÁLGAM
A 

AAF Unid
ad 

36,00 7,0000 252,00 

136 TIRAS DE 
POLIÉSTE
R 

MAQU
IRA 

Caix
as 

24,00 1,5500 37,20 

137 ROLO DE 
ALGODÃO 

SS 
PLUS 

Unid
ad 

30,00 1,5200 45,60 

146 EUCALIPO
L VIDRO 

MAQU
IRA 

Unid
ad 

36,00 7,0000 252,00 

R$18.223,33 (dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e 
três centavos) doravante denominado CONTRATADO, resolve 
registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto nº 030 de 
09/04/2010, mediante cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações 
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previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação pregão 
presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 57/2013, que 
integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede da 
Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento de 
mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 
CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e 
controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação 
de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue 
no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
d) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

e) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

f) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 
através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 
k) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

l) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

m) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os 
relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

n) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou 
quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

o) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

p) Manter as mesmas condições de habilitação; 
q) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração 

por todos os atos e comunicações formais; 
r) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

s) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

t) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
h) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
i) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
j) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

k) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

l) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

m) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

n) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 
g) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

cláusula décima terceira; 
h) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 

obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovado; 
i) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração; 
j) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 

como desta Ata; 
k) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
l) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 
a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 
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_________________                      ___________________________ 
Antonio Cláudio Santiago      BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA     
Prefeito Municipal                                         Representante Legal 
    Contratante                                                     Contratada 
Testemunhas:                                                                            
__________________                                   _____________________     
Assinatura e CPF                Assinatura e CPF 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 
RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE: 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede à 
Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Antonio Cláudio 
Santiago , portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04 residente e domiciliado no 
Distrito de Ribeirão Bonito neste município de Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa Cirúrgica Paraná Distribuidora de Equipamentos 
Ltda-EPP,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 05.746.444/0001-94, com sede na Avenida Londrina , nº  4572, zona 
II Cep. 87.502.250 - na cidade de Umuarama-Pr,  neste ato 
representada pelo Senhor Eurides Pinheiro, portador  da Cédula de 
Identidade, RG nº1257958 e inscrito  no CPF/MF nº 161.528.759-00,  
residente e domiciliado a Rua Mandaguari  nº 5191 Zona III , na Cidade 
Umuarama  -Pr, CEP 87.502-110, com os preços dos itens abaixo 
relacionados: :  

Item Descrição Marca Unida
de 

Qua
nt. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

3 AGULHAS 
GENGIVAI
S  
DESCART
ÁVEIS 
LONGA 
COM 100 
UNIDADE
S 

injex Caixas 60,0
0 

18,080
0 

1.084,80 

4 AGULHAS 
GENGIVAI
S 
DESCART
ÁVEIS 
CURTA 
COM 100 
UNIDADE
S 

injex Caixas 60,0
0 

18,080
0 

1.084,80 

72 EVIDENCI
ADOR DE 
PLACA 
PASTILHA
S 

maquir
a 

Caixas 120,
00 

22,850
0 

2.742,00 

76 FITA 
MATRIZ 
5MM 

preven Unida
d 

60,0
0 

1,3700 82,20 

78 FIXADOR kodak FCS 20,0 6,0000 120,00 

PARA RX 
ODONTO
LÓGICO 

0 

89 FÓRCEPS 
Nº 44 
INFANTIL 

golgra
n 

Unida
d 

60,0
0 

37,840
0 

2.270,40 

90 FÓRCEPS 
Nº 65 
INFANTIL 

golgra
n 

Unida
d 

60,0
0 

37,840
0 

2.270,40 

108 ÓLEO 
LUBRIFIC
ANTE 

preven Unida
d 

9,00 16,930
0 

152,37 

109 PASTA 
DENTAL 
PROFILÁ
TICA 

maquir
a 

Unida
d 

15,0
0 

4,4800 67,20 

110 PEDRA 
POMES 

maquir
a 

Unida
d 

3,00 3,9000 11,70 

111 PINÇAS 
CLINICAS 
INFANTIL 

golgra
n 

Unida
d 

60,0
0 

9,5200 571,20 

115 PORTA 
MATRIZ 

golgra
n 

Unida
d 

18,0
0 

22,810
0 

410,58 

116 POSICIO
NADOR 
RADIOGR
ÁFICO 
ODONTO
LÓGICO 
ADULTO 

maquir
a 

Unida
d 

1,00 57,450
0 

57,45 

117 POSICIO
NADOR 
RADIOGR
ÁFICO 
ODONTO
LÓGICO 
PEDIÁTRI
CO 

maquir
a 

Unida
d 

1,00 57,450
0 

57,45 

119 RESINAS 
A1 

fgm Unida
d 

15,0
0 

69,760
0 

1.046,40 

123 ROLETES 
DE 
ALGODÃ
O 

sispac
k 

Pacot
e 

1.00
0,00 

1,8200 1.820,00 

129 SONIC 
BORDEN 
2000 N –
KAVO 
COM 01 
PONTEIR
A 

kavo Unida
d 

2,00 1.419,
0000 

2.838,00 

131 TAÇAS 
DE 
BORRAC
HA 

preven Unida
d 

72,0
0 

1,4200 102,24 

134 TIRA DE 
LIXAS 
PARA 
RESINA 

maquir
a 

Caixas 36,0
0 

43,150
0 

1.553,40 

R$ 18.342,59 (dezoito mil, trezentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta e nove centavos) doravante denominado CONTRATADO, 
resolve registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto nº 
030 de 09/04/2010, mediante cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações 
previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação pregão 
presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 57/2013, que 
integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede da 
Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento de 
mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 
CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e 
controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação 
de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue 
no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
g) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

h) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

i) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 
através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
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reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 
u) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

v) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

w) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os 
relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

x) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou 
quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

y) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

z) Manter as mesmas condições de habilitação; 
aa) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração 

por todos os atos e comunicações formais; 
bb) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

cc) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

dd) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
o) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
p) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
q) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

r) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

s) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

t) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

u) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 

m) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 
cláusula décima terceira; 

n) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado; 

o) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração; 

p) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 
como desta Ata; 

q) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
r) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 
a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
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perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 
__________________               ____________________________ 
Antonio Cláudio Santiago                  Cirúrgica Paraná Distribuidora de Equipamentos Ltda-EPP 

  Prefeito Municipal                                  Representante Legal 
      Contratante                                              Contratada 
Testemunhas:                                                                            
______________                                   _________________________     
Assinatura e CPF                                         Assinatura e CPF 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 
RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE: 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede à 
Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Antonio Cláudio 
Santiago , portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04 residente e domiciliado no 
Distrito de Ribeirão Bonito neste município de Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa Cirúrgica Real Comercial Hospitalar e 
Farmacêutica Ltda-Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.880.586/0001-87, com sede na Rua São Paulo , nº 
130, - CEP 86.935-000 na cidade de Lunardelli-Pr,  neste ato 
representada pelo Senhor Wilson dos Santos Machado  , portador  da 
Cédula de Identidade, RG nº1.429002 e inscrito  no CPF/MF nº 
207.642.519-53, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa  nº 
460, na Cidade de  Lunardelli -Pr, CEP 86.935-000, com os preços dos 
itens abaixo relacionados:  

Item Descriçã
o 

Marca Unida
de 

Qua
nt. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

2 ADESIV
O 

DFL UNID 24,0
0 

14,9400 358,56 

7 ANESTÉ
SICO 
TÓPICO 

DFL Caixas 36,0
0 

6,6700 240,12 

12 BANDEJ
A DE 
INOX 
MÉDIA 

FORTI
NOX 

Unida
d 

12,0
0 

15,1900 182,28 

40 CÁPSUL
AS DE 
AMÁLGA
MA 01 
PORÇÃ
O 

SDI Unida
d 

5.00
0,00 

3,4500 17.250,
00 

41 CÁPSUL
AS DE 
AMÁLGA
MA 02 
PORÇÕ
ES 

SDI Unida
d 

5.00
0,00 

5,7800 28.900,
00 

46 CIMENT
O DE 
HIDRÓXI

BIODI
NAMI
CA 

Caixas 12,0
0 

32,5400 390,48 

DO DE 
CÁLCIO 

47 CIMENT
O DE 
IONÔME
RO DE 
VIDRO 
FORRA
DOR PÓ 
KIT 

SSWH
ITE 

Kits 12,0
0 

46,7000 560,40 

48 CIMENT
O DE 
IONÔME
RO DE 
VIDRO 
RESTAU
RADOR 
PÓ KIT 

SSWH
ITE 

Kits 12,0
0 

46,6900 560,28 

55 CREME 
DENTAL 
SEM 
FLÚOR 

MICR
ODON
T 

Unida
d 

12,0
0 

1,8000 21,60 

65 ESPÁTU
LA DE 
THOMP
SON Nº 
05 

MILLE
NIUM 

Unida
d 

6,00 45,7400 274,44 

66 ESPÁTU
LA DE 
THOMP
SON Nº 
06 

MILLE
NIUM 

Unida
d 

6,00 45,8900 275,34 

68 ESPÁTU
LA Nº 07 

MILLE
NIUM 

Unida
d 

12,0
0 

6,2400 74,88 

73 FILME 
PARA 
RX 
ODONT
OLÓGIC
O 
INFANTI
L 

KODA
K 

Caixas 5,00 138,7000 693,50 

87 FÓRCEP
S Nº 18 
L 

GOLG
RAN 

Unida
d 

60,0
0 

37,8000 2.268,0
0 

88 FÓRCEP
S Nº 18 
R 

GOLG
RAN 

Unida
d 

60,0
0 

37,8000 2.268,0
0 

98 HASTES 
FLEXIVE
IS COM 
PONTA 
DE 
ALGODÃ
O COM 
50 
UNIDAD
ES 

COTT
ON 

Caixas 36,0
0 

3,7800 136,08 

101 IRM DENT
SPLY 

Unida
d 

9,00 78,9000 710,10 

112 PONTA 
PARA 
ULTRAS
ON 

ABC Unida
d 

1,00 9,6000 9,60 
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114 PORTA 
AMÁLGA
MA 

ABC Unida
d 

36,0
0 

9,5500 343,80 

118 RESINA 
A3,5 

FGM Unida
d 

6,00 69,7800 418,68 

122 REVELA
DOR 
PARA 
RX 
ODONT
OLÓGIC
O 

FGM FCS 20,0
0 

69,7500 1.395,0
0 

126 SELDIN 
ANGULA
DOS 

GOLG
RAN 

Unida
d 

18,0
0 

17,1000 307,80 

130 SUGAD
ORES  
DESCAR
TÁVEIS 
COM 50 
UNIDAD
ES 

SSPL
US 

Pacot
e 

1.00
0,00 

4,1400 4.140,0
0 

140 IRM EM 
PÓ 

SDI Unida
d 

12,0
0 

41,0000 492,00 

141 IRM 
LIQUIDO 

SDI Unida
d 

12,0
0 

44,8000 537,60 

144 FITA 
PARA 
AUTOCL
AVE 

CIEX Unida
d 

1.20
0,00 

2,5000 3.000,0
0 

147 FIO DE 
SUTURA 
- 
SUTURI
M 

TECH
NOFI
O 

Unida
d 

60,0
0 

51,0000 3.060,0
0 

148 AGULHA 
PARA 
SUTURA 
PEQUE
NA 

SOLID
OR 

Pacot
e 

36,0
0 

7,5900 273,24 

 R$ 69.141,78 (sessenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e 
setenta e oito centavos) doravante denominado CONTRATADO, 
resolve registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto nº 
030 de 09/04/2010, mediante cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações 
previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação pregão 
presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 57/2013, que 
integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede da 
Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento de 
mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 

CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e 
controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação 
de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue 
no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
j) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

k) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

l) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS  
7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
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registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 
através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 
ee) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

ff) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

gg) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os 
relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

hh) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou 
quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

ii) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

jj) Manter as mesmas condições de habilitação; 
kk) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração 

por todos os atos e comunicações formais; 
ll) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

mm) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

nn) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
v) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
w) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
x) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

y) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

z) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

aa) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

bb) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 
s) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

cláusula décima terceira; 
t) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 

obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado; 

u) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração; 

v) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 
como desta Ata; 

w) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
x) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
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13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 
a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 
__________________                  _____________________________ 
 Antonio Cláudio Santiago             Cirúrgica Real Comercial Hospitalar e Farmacêutica Ltda-Me 
 Prefeito Municipal                                  Representante Legal 
     Contratante                                              Contratada 
Testemunhas:                                                                             
_____________________                             _____________________     
Assinatura e CPF                       Assinatura e CPF 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 

RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE: 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede à 
Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Antonio Cláudio 
Santiago , portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04 residente e domiciliado no 
Distrito de Ribeirão Bonito neste município de Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 01.328.535/001-59 , com sede na  Rua Pica Pau, centro Cep. 
86.701-040-Arapongas –Pr,   neste ato representada pela Senhora 
Araci Aparecida Cardoso da Silva, portadora  da Cédula de Identidade, 
RG nº 1356792, e inscrito  no CPF/MF nº 022.527.519-83, residente e 
domiciliado na Rua Drongo 2011 centro –Cep. 86.708-300,Arapongas-
Pr,  com os preços dos itens abaixo relacionados:  

Ite
m 

Descrição Marca Unida
de 

Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

14 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 0245 

MEISING
E 

Unida
d 

50,00 8,200
0 

410,00 

15 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1011 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

16 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1012 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

17 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1014 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

18 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1016 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

19 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1032 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

20 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 1033 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

21 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 2135 
F 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

22 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 2137 
F 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

23 BROCAS 
DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº 3118 

CHAMPI
ON 

Unida
d 

50,00 1,850
0 

92,50 

24 BROCAS CHAMPI Unida 50,00 1,850 92,50 
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DE ALTA 
ROTAÇÃ
O Nº1090 

ON d 0 

64 ESCOVAS 
DENTAIS 
PEDIÁTRI
CO 

NOSLIG Unida
d 

5.000,
00 

0,710
0 

3.550,0
0 

13
8 

GAZES LARISM
ED 

Pacot
e 

1.000,
00 

13,25
00 

13.250,
00 

R$18.135,00 (dezoito mil, cento e trinta e cinco reais)  doravante 
denominado CONTRATADO, resolve registrar os preços, com integral 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores e Decreto nº 030 de 09/04/2010, mediante 
cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações 
previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação pregão 
presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 57/2013, que 
integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede da 
Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento de 
mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 
CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e 
controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação 
de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue 
no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
m) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

n) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

o) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 
através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
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observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 
oo) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

pp) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

qq) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os 
relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

rr) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou 
quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

ss) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

tt) Manter as mesmas condições de habilitação; 
uu) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração 

por todos os atos e comunicações formais; 
vv) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

ww) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

xx) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
cc) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
dd) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
ee) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

ff) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

gg) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

hh) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

ii) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 
y) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

cláusula décima terceira; 
z) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 

obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado; 

aa) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração; 

bb) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 
como desta Ata; 

cc) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
dd) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 
a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
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últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 
____________________                ____________________________ 
Antonio Cláudio Santiago                      CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EPP           
 Prefeito Municipal                                  Representante Legal 
     Contratante                                               Contratada 
Testemunhas:                                                                             
____________________                                   ___________________     
Assinatura e CPF                                       Assinatura e CPF 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A EMPRESAABAIXO 
RELACIONADA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SEGUE: 
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o 
MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, pessoa jurídica de direito 
públicointerno, inscrita no CNPJ sob nº 75.741.348/0001-39, com sede 
à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de Grandes Rios – Paraná, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Antonio Cláudio 
Santiago , portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.520.078-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 624.658.649-04 residente e domiciliado no 
Distrito de Ribeirão Bonito neste município de Grandes Rios-PR e, de 
outro lado, a empresa H.A. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 01.851.185/0001-00, com sede na Av. Brasil 5705 
Zona 05,na Cidade de  Maringá-Pr  neste ato representada pelo 
Senhor Henrique Alves da Silva  , portador  da Cédula de Identidade, 
RG nº 3.905.950-9 e inscrito  no CPF/MF nº 710.922.859-20, residente 
e domiciliado na Rua Eurico Batista de Oliveira Jr, 116 Parque da 
Gávea , -Cep. 87.053,-336 na Cidade de Maringá -Pr,  com os preços 
dos itens abaixo relacionados:  

Item Descriç
ão 

Marca Unida
de 

Qua
nt. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

13 BANDE
JAS DE 
INOX 
PEQUE
NAS 

FORTI
NOX 

Unida
d 

18,0
0 

34,5500 621,90 

103 MÁSCA
RAS  
DESCA
RTÁVEI
S 

REAL
DESC 

Caixa
s 

240,
00 

6,9000 1.656,00 

DUPLA 
FACE 
COM 
ELÁSTI
CO  
COM 50 
UNIDAD
ES 

139 GORRO 
COM 
ELASTI
CO 
COM 50 
UNIDAD
ES 

SSPL
US 

Pacot
e 

600,
00 

5,8300 3.498,00 

142 BOBINA 
LISA 
P/AUTO
CLAVE 
100MMX
100M 

ESTE
RILCA
RE 

Unida
d 

36,0
0 

36,7000 1.321,20 

143 BOBINA 
LISA 
P/AUTO
CLAVE 
90MMX9
0M 

ESTE
RILCA
RE 

Unida
d 

36,0
0 

56,8000 2.044,80 

145 LUVAS 
PARA 
PRACE
DIMENT
OS 
CAIXA 
C/ 50 
UNIDAD
ES 

LEMG
RUBE
R 

Caixa
s 

400,
00 

15,0500 6.020,00 

R$. 15.161,90 (quinze mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos) ) 
doravante denominado CONTRATADO, resolve registrar os preços, 
com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações posteriores e Decreto nº 030 de 09/04/2010, mediante 
cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 
materiais odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações 
previstas no Anexo I e propostas apresentada na licitação pregão 
presencial nº 43/2013 e processo administrativo nº 57/2013, que 
integram este instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
Os produtos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de 
ACORDO COM AS NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, 
mediante emissão de Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues na sede da 
Contratante, mais especificamente à comissão de recebimento de 
mercadorias durante a vigência da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO 
CONTRATUAL 
A CONTRATADA deverá retirar a Solicitação de Fornecimento no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação enviada 
pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração, 
no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e 
controle de qualidade. 
5.2 – Os produtos, quando possível, por ocasião da entrega deverão 
ter prazo de validade superior a 01 (um) ano. 
5.3 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de 
acordo com os padrões e exigências da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a qual regulamenta a qualidade do objeto ora 
licitado no âmbito nacional. 
5.4 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos 
supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá 
incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/2002. 
5.5 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Solicitação 
de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue 
no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 
5.6 – O objeto da presente licitação será recebido: 
p) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação e, sendo atestada sua 
qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será 
recebido em caráter definitivo; 

q) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos; 

r) Serão rejeitados no recebimento, os medicamentos fornecidos com 
especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das 
MARCAS apresentadas na proposta, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.7 abaixo. 

5.7 – Caso o (s) produto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, 
será lavrado termo de recusa, no qual se consignará as 
desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo 
máximo abaixo fixado: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são 
os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e passíveis 
de recomposição. 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias 
à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 
registrados serão fixos e passíveis de recomposição, desde que 
comprovadas a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o 
beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, 

através de pedido formal endereçado ao Município de Grandes Rios, 
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 
tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de 
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
7.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
Município de Grandes Rios para a alteração, por aditamento, do preço 
da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Grandes 
Rios. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Grandes 
Rios), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93 e no Decreto nº 030/2010, relativos à utilização do Sistema de 
Registro de Preços. 
8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou 
não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública que não participaram do certame, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de 
Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
I – Da Contratada: 
yy) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o 
fornecimento dos produtos contratados; 

zz) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual 
ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento; 

aaa) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados 
ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como 
os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento; 

bbb) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de 
qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC; 

ccc) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato; 

ddd) Manter as mesmas condições de habilitação; 
eee) Indicar o responsável que a responderá perante a 
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Administração por todos os atos e comunicações formais; 
fff) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que 

incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, 
até o local determinado para a sua entrega; 

ggg) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer 
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de 
contaminação, condenado por autoridade sanitária; 

hhh) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 que deu origem ao presente 
instrumento. 

II – Do Contratante: 
jj) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços; 
kk) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados; 
ll) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a 

relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na 
Solicitação de Fornecimento; 

mm) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

nn) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

oo) Fiscalizar a execução da presente contratação por um 
representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos medicamentos 
e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

pp) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 
sua execução. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos 
seguintes casos: 
ee) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

cláusula décima terceira; 
ff) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 

obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado; 

gg) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração; 

hh) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem 
como desta Ata; 

ii) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
jj) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito 
pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o 
descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/02. 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a 
defesa prévia, à multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por 
cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) 

a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções 
previstas no artigo 7º, “caput” da Lei nº 10.520/02, além de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
13.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após 
a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela 
diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser 
executada judicialmente. 
13.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, 
moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste avençamento perante o Foro da Comarca de Grandes Rios, 
Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os 
últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 
dias úteis, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação 
Orçamentária vigente na época da emissão da Solicitação de 
Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
15.6 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de 
transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as 
normas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 030 de 09 de abril 
de 2010. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 
Grandes Rios-PR, 29  de Maio  de 2013. 
________________                   ____________________________ 
Antonio Cláudio Santiago      H.A. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA          

Prefeito Municipal                                    Representante Legal 
    Contratante                                               Contratada 
Testemunhas:                                                                             
_____________________                              _____________________     
Assinatura e CPF             Assinatura e CPF 
 

EXTRATO DO CONTRATO 

Pregão Presencial 44/2013 

Nº Contrato 75/2013 

CONTRATANTE: Município de Grandes Rios, Estado do Paraná, com 
sede à Avenida Brasil, 967, inscrito no CGC/MF nº 75.741.348/0001-
39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício 
de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO CLAUDIO SANTIAGO, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 4.520.078-7 e CPF/MF sob o 
nº 624.658.649-04, residente na Avenida Rio Branco nº 218, no Distrito 
de Ribeirão Bonito, na cidade de Grandes Rios, Paraná, CEP: 86845-
000 



            

                                                             
Em conformidade com a Lei Municipal Nº 847/2012, com a Lei Complementar nº 101/2000, com a Lei Complementar  

Nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.                            
ANO: 2013  /  EDIÇÃO Nº 345 /  GRANDES RIOS, Quarta - Feira 29 de Maio de 2013  /  PÁGINA:  - 20 - 

Prefeitura Municipal de Grandes Rios – Paraná  

Avenida Brasil, Nº 967 – Centro - CEP: 86845-000 

Fone/Fax: (43) 3474-1222 – E-MAIL: grandesrioseditais@hotmail.com 

Site Oficial do Município: www.grandesrios.pr.gov.br  

Os atos Publicados são  

Assinados digitalmente.                                                    

 

 

CONTRATADA: AUTO MECANICA DIESEL FAXIBRAS LTDA-ME - 
CNPJ/MF sob nº. 03.787.234/0001-19, Rua Alberto Bartels, 345 centro, 
Cep.86840-000-Faxinal-Pr . 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de recuperação, incluindo o fornecimento de material 
para reparo completo do veículo Fiat AD-7B pertencente a frota do 
Município de Grandes Rios para o período de 12 (doze) meses,  
VALOR: 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais),cujo 
pagamento correrá à conta dos Recursos Orçamentários, abaixo. 
03.003.04.122.0300.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
DURAÇÃO: 12 (doze) meses, 29/05/2013 a 28/05/2014,  podendo ser 
prorrogado desde que haja concordância de ambas as partes. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de Maio de 2013. 
FORO:  Comarca de Grandes Rios, Estado do Paraná. 
Grandes Rios, 29  de Maio   de 2.013   
                              ____________________________ 

ANTONIO CLAUDIO SANTIAGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


