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   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa: AWR 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.836.350/0001-02, com sede na Rua Rio Paraná, nº 471, 

na cidade de Cambé,CEP 86.185-300, Jardim Do Café, neste 
ato representada pela Senhora HERENICE DE FATIMA DA 
SILVA, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 6.205.452-
2 e inscrita no CPF/MF nº 879.696.029-91, residente e 
domiciliado a Rua Rio Paranapanema, na cidade de Cambé, 
CEP 86.185-220, com os preços dos itens abaixo 
relacionados:  

Ite
m 

Descrição Marca Quant
. 

Valo
r 

Unit. 

Valor. 
Total 

78 MÁSCARAS  
DESCARTÁVEIS 
DUPLA FACE 
COM ELÁSTICO  
COM 50 
UNIDADES 

DESCARPAC
K 

100,0
0 

R$ 
9,90 

R$ 
990,00 

113 BOBINA LISA 
P/AUTOCLAVE 
100MMX100M 

PACK GC 20,00 R$ 
69,4

0 

R$ 
1.388,0

0 

115 LUVAS PARA 
PRACEDIMENT
OS CAIXA C/ 100 
UNIDADES 
TAMANHO PP 

NUGARD 300,0
0 

R$ 
22,5

5 

R$ 
6.765,0

0 

118 ALCOOL 70% 1 
LITRO 

PROLINK 300,0
0 

R$ 
8,00 

R$ 
2.400,0

0 

119 PAPEL TOALHA 
BRANCO COM 
1000 UNIDADES 
23X23 
INTERFOLHADA 

ECOPAPER 200,0
0 

R$ 
11,9

5 

R$ 
2.390,0

0 

R$ 13.933,00 (treze mil novecentos e trinta e três 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, 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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

5.3 – A qualidade dos produtos, objeto 
desta licitação, deverá estar de acordo com os padrões e 

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE GRANDES RIOS:75741348000139
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 17/01/2020 às 21:24:16

                             1 / 31



  
 
 

 

 

2 
 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
dE 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017 
 

MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR 

Grandes Rios,  Sexta-Feira, 17 de Janeiro de 2020                                                                               Edição Nº: 1916 
 
  
   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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 

poderá deduzir do montante a pagar os valores 
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   correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

contratada, nos termos deste Edital. 
 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 

as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
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 do objeto contratado; 

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

i) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 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 objetos, bem como efetuar os pagamentos 
devidos, nos prazos determinados; 

c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços 
que contemple a relação de objetos para os fins 
previstos nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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 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. 
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   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 
As penalidades serão às condições 

impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

 
Cód. 

Reduzido 
Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 

Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – 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. 

 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 

 
17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 
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   17.6 – 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. 

 
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, 17 de janeiro de 2020. 
 
 

___________________________ 
Antonio Cláudio Santiago 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

___________________________________________ 
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

LTDA. ME 

Contratada 
HERENICE DE FATIMA DA SILVA 

Representante Legal 
 
 

Testemunhas: 
                                                    
 
 _________________________                                    
Assinatura e CPF 
 
 
________________________     
Assinatura e CPF 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa: BIO LÓGICA  
DISTRIBUIDORA  EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº  06.175.908/0001-12, com sede 
na Rua Professora Zelda C Cursi Mastriani,no bairro Jardim 
Davila, nº 265/A,  Cep. 86.182-530, na cidade de Cambé-Pr, 
neste ato representada pelo Senhor Luis Carlos Dos Santos 

portador  da Cédula de Identidade, RG nº 3.586.891-7 e 
inscrito no CPF/MF nº 365.440.519-34, residente e 
domiciliado a Rua Professora Mariana Silvério Muniz, nº446,  
CEP.86.182-600 Parque São Francisco ,na cidade de 
Cambé-Pr, CEP 86.182-600, com os preços dos itens abaixo 
relacionados:  

Ite
m 

Descrição Marca Quan
t. 

Valor 
Unit. 

Valor. 
Total 

1 ÁCIDO 
FOSFÓRICO 37 % 
2,5 gr 

 
MICRODON
T 

50,00 R$ 
5,54 

R$ 
277,00 

4 ANESTÉSICO 
LIDOCAÍNA 2% 
C/ADRENALINA  
CX C/50 

 SS WHITE 
100 - SS 
WHITE 

40,00 R$ 
200,0

0 

R$ 
8.000,

00 

6 APARELHO 
FOTOPOLIMERIZA
DOR, SEM FIO : - 
1500mW/mm2 de 
potência - design 
moderno com 
opções em cores 
vibrantes - 3 modos 
de operação 
(Continuo, Pulsado 
e Rampa) - ponteira 
de fibra ótica 100% 
coerente e 
autoclavável - 
protetor de radiação 
luminosa em acrílico 
polarizado - fonte de 
alimentação 
FullRange 
(110/220VAC @ 
50a60Hz) - corpo e 
base carregadora 
injetados em ABS, 
com opção de 
descanso do 
aplicador - controle 
do tempo de 
aplicação 
programável de 5 a 
40s individualmente 
por modo 

 BLUESTAR 
+ - 3R IND E 
COM 
MICRODON
T 

3,00 R$ 
900,0

0 

R$ 
2.700,

00 

8 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 0245 

 
MICRODON
T 

20,00 R$ 
2,80 

R$ 
56,00 

9 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 1011 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

10 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 1012 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 
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   11 BROCAS DE ALTA 

ROTAÇÃO Nº 1014 
 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

12 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 1016 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

13 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 1032 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

14 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 1033 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

15 BROCAS DE ALTA 
ROTAÇÃO Nº 2135 
F 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

27 CABOS DE 
ESPELHOS Nº 05 
INOX 

 
PHARMAIN
OX 

40,00 R$ 
13,00 

R$ 
520,00 

28 CARBONO 
ODONTOLÓGICO 
DUPLA FACE C/12 
AZUL E 
VERMELHO 

 AAF DO 
BRASIL 

15,00 R$ 
6,00 

R$ 
90,00 

29 CARIOSTÁTICO 
10ML 12% 

 AAF DO 
BRASIL 

12,00 R$ 
22,00 

R$ 
264,00 

31 CAVITINE MÍNIMO 
15 ML 

 CAVITINI - 
SS WHITE 

12,00 R$ 
27,00 

R$ 
324,00 

32 HIDROXIDO DE 
CALCIO CX C/ 01 
TB BASE 13 GR + 
01 TB 
CATALISADOR 11 
GR 

 HYDCAL - 
TECHNEW 

12,00 R$ 
49,00 

R$ 
588,00 

33 CIMENTO DE 
IONÔMERO DE 
VIDRO FORRADOR 
PÓ KIT COM NO 
MÍNIMO 9 GR DE 
PÓ E 5,5 ML DE 
LÍQUIDO 

 
MICROGLA
SS F - 3R 
MICRODON
T 

12,00 R$ 
78,00 

R$ 
936,00 

35 OBTURADOS 
PROVISORIO 
OBTUR 25GR 

 NEW BOND 
- TECHNEW 

12,00 R$ 
27,00 

R$ 
324,00 

51 ESPELHOS Nº 05 
AÇO INOX 

 
PHARMAIN
OX 

60,00 R$ 
13,00 

R$ 
780,00 

54 MATRIZ DE AÇO 
0,05 X 5MM X 50CM 

 AAF DO 
BRASIL 

30,00 R$ 
2,00 

R$ 
60,00 

55 MATRIZ DE AÇO 
0,05 X 7MM X 50CM 

 AAF DO 
BRASIL 

20,00 R$ 
2,00 

R$ 
40,00 

56 FLÚOR GEL 2 % 
NEUTRO 200ML 

 
IODONTOS
UL 

15,00 R$ 
7,00 

R$ 
105,00 

74 HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO PA 10GR 

 
IODONTOS
UL 

6,00 R$ 
6,17 

R$ 
37,02 

76 IRM COM NO 
MÍNIMO 38GR DE 
PÓ E 15ML 
LÍQUIDO 

 INTER A - 
AF DO 
BRASIL 

9,00 R$ 
150,0

0 

R$ 
1.350,

00 

84 PASTA DENTAL 
PROFILÁTICA COM 
NO MÍNIMO 90GR 

 ALLPLAN 15,00 R$ 
11,50 

R$ 
172,50 

85 PEDRA POMES C 
100 GR 

 AAF DO 
BRASIL 

10,00 R$ 
6,50 

R$ 
65,00 

87 PONTA PARA 
ULTRASON 

 
MICRODON
T 

5,00 R$ 
150,0

0 

R$ 
750,00 

95 SELADORA C/ 
GUILHOTINA - * 
Produzida a partir de 
matéria-prima de 
primeira linha, este 
equipamento é o 

 2i 
SELADORA 
C/GUILHOTI
NA 

2,00 R$ 
345,0

0 

R$ 
690,00 

que há de mais 
eficiente e resistente 
no mercado. * 
Possui sistema de 
selagem com 10 
milímetros de 
espessura e 
comprimento de 
solda de 30cm. * 
Neste modelo está 
presente a guilhotina 
de corte, item 
essencial para 
agilizar a confecção 
das embalagens, 
além de possuir 
sistema elétrico 
bivolt, podendo ser 
alimentado em 110 
ou 220 volts. * 
Todos os 
componentes são 
injetados em 
plástico ABS, 
polímero muito 
resistente à 
impactos e a 
temperatura. * 
Comprimento de 
solda - 30 
centímetros. * 
Temperatura de 
solda - 160ºC a 
200ºC. * Espessura 
de solda - 10 

milímetros. * Tempo 
de aquecimento - 4 
a 7 minutos. * 
Carenagem - 
Plástico ABS 
Injetado. * Tensão - 
Bivolt Automático. * 
Frequência - 50 / 60 
Hertz. * Potência - 
80 watts. * 
Dimensões (mm) - 
80A x 470C x 94L. * 
Peso - 0,972 Kg. * 
Lâmina da 
Guilhotina - Bisturi 
nº 12. 

96 SELANTE 
FOTOPOL P/ 
FÓSSULAS E 
FISSURAS KIT C/ 
05 SERINGA C/ 2 
GR + 01 ACIDO + 
20 PONTAS APLIC 
MATIZADO 

 DENFENSE 
CHROMA - 
ANGELUS 

15,00 R$ 
200,0

0 

R$ 
3.000,

00 

105 TIRAS DE 
POLIÉSTER 
TRANSPARENTE 
10X120X0,05 COM 
50 

 AAF DO 
BRASIL 

20,00 R$ 
3,00 

R$ 
60,00 

106 TIRAS DE LIXA 
PARA AMÁLGAMA 
EM AÇO INOX COM 
12 UNIDADES DE 
4MM 

 
BIODINAMI
CA 

50,00 R$ 
7,40 

R$ 
370,00 

107 TIRA ABRASIVA DE 
POLIESTER ACAB 
4MM C/150 

 AAF DO 
BRASIL 

15,00 R$ 
21,80 

R$ 
327,00 

111 IRM EM PÓ 
MÍNIMO 38GR 

 INTER A - 
AF DO 
BRASIL 

12,00 R$ 
72,15 

R$ 
865,80 
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   112 IRM LIQUIDO 

MÍNIMO 15ML 
 DENTSPLY 12,00 R$ 

70,00 
R$ 

840,00 

120 LIMA 10X25 MM 
COM 6 UNIDADES 

 KAVO - 
SYBRON 
ENDO 

30,00 R$ 
41,00 

R$ 
1.230,

00 

121 BROCA CHAMA 
VELA 3118 

 
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

122 BROCA 3168  
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

123 BROCA 2200   
MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,80 

R$ 
84,00 

131 FIO DE SUTURA 
4/0 COM AGULHA 
DE 17MM CX COM 
24 UNIDADES 

 TECHNEW 30,00 R$ 
50,00 

R$ 
1.500,

00 

134 CONTRA ÂNGULO 
500, GIRO LIVRE 
360º, SACA 
BROCA, 
INTRAmatic 
UNIVERSAL, 
SPRAY EXTERNO, 
MIN 5.000 MAX. 
20.000 RPM  
apresentar 
comprovante de 
assintencia tecnica 
no estado do 
PARANÁ, OBS: 
ITENS 133-134-138, 
DEVERÃO SER DA 
MESMA MARCA, 

PARA O MELHOR 
FUNCIONAMENTO 
DAS PEÇAS. 

 KAVO - 500 3,00 R$ 
706,2

1 

R$ 
2.118,

63 

135 SONDA CLÍNICA 
AÇO INOX 

 GG - 
GOLGRAN 

30,00 R$ 
9,64 

R$ 
289,20 

136 RESINA FLOW 
MICROHIBRIDA 
COM NO MÍNIMO 
2GR 

 MASTER 
FLOW - 
BIODINAMI
CA 

15,00 R$ 
36,00 

R$ 
540,00 

138 MICROMOTOR 500 
- BORDEN 
INTREmatic 
UNIVERSAL, 
SPRAY INTERNO, 
MIN 5.000 MAX. 
20.000 RPM 
apresentar 
comprovante de 
assintencia tecnica 
no estado do 
PARANÁ, OBS: 
ITENS 133-134-138, 
DEVERÃO SER DA 
MESMA MARCA, 
PARA O MELHOR 
FUNCIONAMENTO 
DAS PEÇAS. 

 KAVO - 500 3,00 R$ 
769,2

9 

R$ 
2.307,

87 

143 Indicador biológico 
para monitorar ciclos 
de esterilização a 
vapor c/10 unidades 

 
BIOLOGICA
L TEST - 2i 

30,00 R$ 
62,00 

R$ 
1.860,

00 

144 INTEGRADOR 
QUIMICO CLASSE 
5 EMBALAGEM 
COM 100 
UNIDADES 

 
INDICADOR 
QUÍMICO 
INTEGRAD
OR CLASSE 
5 - 2i 

40,00 R$ 
150,0

0 

R$ 
6.000,

00 

145 EUCALIPTOL, 
FRASCO COM 10 
ML 

 AAF do 
BRASIL 

10,00 R$ 
15,00 

R$ 
150,00 

R$ 40.427,02 (quarenta mil quatrocentos e vinte e sete 
reais e dois 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, 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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

5.3 – A qualidade dos produtos, objeto 
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   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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 
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   poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
contratada, nos termos deste Edital. 

 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 

as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Da Contratada: 

 
j) Comunicar ao Departamento de Compras, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer 
anormalidade que impeça o fornecimento do objeto 
contratado; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 

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

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

Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 

q) Arcar com o pagamento de todos os tributos e 
encargos que incidam sobre o objeto fornecido, 
bem como pelo seu transporte, até o local 
determinado para a sua entrega; 

r) Cumprir todas as especificações previstas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 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 
objetos, bem como efetuar os pagamentos devidos, 
nos prazos determinados; 

j) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que 
contemple a relação de objetos para os fins previstos 
nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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 
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   Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições 
impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

 
Cód. 

Reduzido 
Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 

Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – 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. 

 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 
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   17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 

 
17.6 – 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. 

 
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, 17 de janeiro de 2020. 
 
 
 

 
_______________________________ 

Antonio Cláudio Santiago 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

______________________________________ 
BIO LÓGICA  DISTRIBUIDORA  EIRELI 

Contratada 
Luis Carlos Dos Santos    Representante Legal 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_________________________        
Assinatura e CPF 
 
 
_________________________   
Assinatura e CPF                             
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa CIRURGICA 
REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA -
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº  04.880.586/0001-87, com sede na Rua São 
Paulo, nº130,bairro Centro,Terreo,Cep 86.935-000,Município 
de Lunardelli -Pr,neste ato representada pelo Senhor 
WILSON DOS SANTOS MACHADO portador  da Cédula de 

Identidade, RG nº 1.429.002 SSP/PR  e inscrito no CPF/MF 
nº 207.642.519-53 ,Avenida Rui Barbosa nº460, -Centro, CEP 
86.935-000  na cidade Lunardelli-Pr com os preços dos itens 
abaixo relacionados::  
 

Ite
m 

Descrição Marca Quan
t. 

Valor 
Unit. 

Valor. 
Total 

43 ESCOVA DE 
ROBSON EM 
BLISTER 
INDIVIDUAL 

MICRODON
T 

40,00 R$ 
2,63 

R$ 
105,20 

62 FÓRCEPS Nº 17 
AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,78 

R$ 
2.633,

40 

63 FÓRCEPS Nº 18 L 
AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,78 

R$ 
2.633,

40 

64 FÓRCEPS Nº 18 R 
AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,55 

R$ 
2.626,

50 

65 FÓRCEPS Nº 44 
INFANTIL AÇO 
INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,78 

R$ 
2.633,

40 

66 FÓRCEPS Nº 65 
INFANTIL AÇO 
INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,78 

R$ 
2.633,

40 

83 ÓLEO 
LUBRIFICANTE 
SPRAY COM NO 
MÍNIMO 200 ML 

MAQUIRA 9,00 R$ 
33,00 

R$ 
297,00 

117 LUVAS PARA 
PROCEDIMENTO
S CAIXA C/100 
UNIDADES 
TAMANHO M 

DESCARPA
CK 

200,0
0 

R$ 
22,69 

R$ 
4.538,

00 

132 BABADOR 
IMPERMEÁVEL 
DESCARTÁVEL 
COM 100 
UNIDADES 

SSPLUS 100,0
0 

R$ 
20,12 

R$ 
2.012,

00 

141 DESTILADOR DE 
ÁGUA PARA 
AUTOCLAVE 
110V, COM 
CAPACIDADE 
PARA 3,8 LITROS 
DE AGUA 
DESTILADA, 4 

CRISTOFOL
I 

3,00 R$ 
936,9

0 

R$ 
2.810,

70 
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   LITROS PARA 

ÁGUA COMUM, 
PESO DE 
APROXIMADAME
NTE 4 KG. 
DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 
27x33x27,6 cm 
(LxAxP), 
CONTENDO NA 
EMBALAGEM: 1 
DESTILADOR, 1 
RECIPIENTE 
PARA ÁGUA, 1 
RESERVATÓRIO 
PARA ÁGUA COM 
TAMPA, 1 FILTRO 
DE CARVÃO, 1 
BANDEJA DE 
EBULIÇÃO, 1 
GABINETE 
SUPERIOR, 1 
FILTRO 

R$ 22.923,00 (vinte e dois mil novecentos e vinte e três 
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, 
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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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: 
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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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 

poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
contratada, nos termos deste Edital. 

 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 

as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Da Contratada: 

 
s) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade 
que impeça o fornecimento do objeto contratado; 

t) 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; 

u) 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; 

v) 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; 
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   w) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos 

assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

x) Manter as mesmas condições de habilitação; 
y) Indicar o responsável que a responderá perante a 

Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 

z) Arcar com o pagamento de todos os tributos e 
encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado 
para a sua entrega; 

aa) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 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 objetos, bem como efetuar os pagamentos 
devidos, nos prazos determinados; 

q) Elaborar e manter atualizada listagem de preços 
que contemple a relação de objetos para os fins 
previstos nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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 
 

As penalidades serão às condições 
impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

 
Cód. 

Reduzido 
Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 

Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – 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. 

 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 

 
17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 

 
17.6 – 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. 

 
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, 17 de janeiro de 2020. 

 
 
 

______________________________ 
Antonio Cláudio Santiago 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

_______________________________________________ 
CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E 

FARMACEUTICA -EIRELI  CONTRATADO 
WILSON DOS SANTOS MACHADO 

REPRESENTANTE LEGAL 
                                                                                                                            
 
Testemunhas: 
 
 
 
_________________________                                    
Assinatura e CPF 
 
 
_________________________   
Assinatura e CPF                            
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   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa: J DE BRITO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
32.282.308/0001-63, com sede na Rua Vereador Joaquim 
Pereira de Castro, nº 287, na cidade de Maringá, CEP 87.030-
170, neste ato representada pelo Senhor JOSE BRITO, 
portador  da Cédula de Identidade, RG nº 42087700 e inscrito 
no CPF/MF nº 578.121.959-53, residente e domiciliado a Rua 
Vereador Joaquim Pereira de Castro, nº 287, na cidade de 
Maringá, CEP 87.030-170, com os preços dos itens abaixo 
relacionados:  
 

Ite
m 

Descrição Marca Quant
. 

Valo
r 

Unit. 

Valor. 
Total 

36 CREME DENTAL 
COM FLÚOR 
MÍNIMO 90 GR 

FREEDENT 50,00 R$ 
2,45 

R$ 
122,50 

52 EVIDENCIADOR 
DE PLACA 
PASTILHAS 
COM NO 
MÍNIMO 120 
PASTILHAS 

BIODINAMIC
A 

40,00 R$ 
29,2

0 

R$ 
1.168,0

0 

53 FIO DENTAL 
EXTRA FINO 100 
METROS 

MEDFIO 24,00 R$ 
4,89 

R$ 
117,36 

57 FÓRCEPS Nº  01 
AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,9

0 

R$ 
2.637,0

0 

58 FÓRCEPS Nº 05 
INFANTIL AÇO 
INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,9

0 

R$ 
2.637,0

0 

59 FÓRCEPS Nº 06 
INFANTIL AÇO 
INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,9

0 

R$ 
2.637,0

0 

60 FÓRCEPS Nº 
150 AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,9

0 

R$ 
2.637,0

0 

61 FÓRCEPS Nº 
151 AÇO INOX 

GOLGRAN 30,00 R$ 
87,7

0 

R$ 
2.631,0

0 

94 ROLETES DE 
ALGODÃO 
ODONTOLÓGIC
O C/100 

SS PLUS 500,0
0 

R$ 
5,14 

R$ 
2.570,0

0 

110 GORRO 
SANFONADO 
COM ELASTICO 
COM 50 
UNIDADES 

DESCARPAC
K 

200,0
0 

R$ 
11,9

6 

R$ 
2.392,0

0 

114 BOBINA LISA 
P/AUTOCLAVE 
90MMX90M 

PACK GC 36,00 R$ 
71,2

0 

R$ 
2.563,2

0 

116 LUVAS PARA 
PROCEDIMENT
OS CAIXA C/ 100 
UNIDADES 
TAMANHO P 

MEDIX 200,0
0 

R$ 
22,3

9 

R$ 
4.478,0

0 

137 PINÇA CLINICA 
EM AÇO 
INOXIDÁVEL 

GOLGRAN 30,00 R$ 
26,9

9 

R$ 
809,70 

R$ 27.399,76 (vinte e sete mil trezentos e noventa e nove 
reais e setenta e seis 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, 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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
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   A CONTRATADA deverá retirar a 

Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 
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   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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 

poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
contratada, nos termos deste Edital. 

 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 

as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Da Contratada: 

 
bb) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade 
que impeça o fornecimento do objeto contratado; 

cc) 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; 

dd) 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; 

ee) 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; 

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

gg) Manter as mesmas condições de habilitação; 
hh) Indicar o responsável que a responderá perante a 

Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 

ii) Arcar com o pagamento de todos os tributos e 
encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado 
para a sua entrega; 

jj) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 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 objetos, bem como efetuar os pagamentos 
devidos, nos prazos determinados; 

x) Elaborar e manter atualizada listagem de preços 
que contemple a relação de objetos para os fins 
previstos nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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. 
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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 
 

As penalidades serão às condições 
impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

 
Cód. 

Reduzido 

Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 

Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – O vencimento da validade da Ata 
de Registro de Preços não cessa a obrigação da 
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   CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados 

até a data de vencimento da mesma. 
 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 

 
17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 

 
17.6 – 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. 

 
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, 17 de janeiro de 2020. 

 
 
 

___________________________ 
Antonio Cláudio Santiago 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

_______________________________ 
J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

CORRELATOS 

Contratada 
JOSE BRITO-Representante Legal 

 
Testemunhas: 
 
 
_________________________                                    
Assinatura e CPF                               
 
 
________________________     
Assinatura e CPF 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa:JARDIM 
MÉDICA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº  08.588.015/0001-24, com sede na  Avenida 
Tiradentes  , nº764 ,Bairro Centro ,Cep 86.910-000,Município 
de Marumbi- Pr ,neste ato representada pelo Senhor 
GLEYSON CIVIDINI PERETTI portador  da Cédula de 

Identidade, RG nº 8.352.839-7/ SSP-PR e inscrito no CPF/MF 
nº 008.389.239-76,na Avenida Brasil, nº448, centro, na 
cidade Grandes Rios -Pr com os preços dos itens abaixo 
relacionados:  
 

Ite
m 

Descrição Marca Quant. Valo
r 

Unit. 

Valor. 
Total 

7 APLICADOR DE 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
MÍNIMO DE 
16CM, AÇO 
INOXIDÁVEL, 
DUAS PONTAS 
CURVAS 

FGM 30,00 R$ 
12,4

5 

R$ 
373,50 

16 BROCAS DE 
ALTA 
ROTAÇÃO Nº 
2137 F 

MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,90 

R$ 
87,00 

17 BROCAS DE 
ALTA 
ROTAÇÃO Nº 
3118 

MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,90 

R$ 
87,00 

18 BROCAS DE 
ALTA 
ROTAÇÃO 
Nº1090 

MICRODON
T 

30,00 R$ 
2,90 

R$ 
87,00 
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   37 CREME 

DENTAL SEM 
FLÚOR MÍNIMO 
50GR 

DENTIL 20,00 R$ 
4,65 

R$ 
93,00 

67 FÓRCEPS Nº 
69 AÇO INOX 

ABC 30,00 R$ 
87,8

5 

R$ 
2.635,50 

68 FÓRCEPS Nº16 
AÇO INOX 

ABC 30,00 R$ 
87,8

5 

R$ 
2.635,50 

69 FÓRCEPS Nº69  
INFANTIL AÇO 
INOX 

ABC 30,00 R$ 
87,8

5 

R$ 
2.635,50 

70 FORMOCRESO
L 10ML 

BIODINAMIC
A 

9,00 R$ 
10,2

0 

R$ 
91,80 

73 HASTES 
FLEXIVEIS 
COM PONTA 
DE ALGODÃO 
COM 75 
UNIDADES 

THEOTO 20,00 R$ 
3,36 

R$ 
67,20 

77 LÂMINAS DE 
BISTURI Nº 15  
COM 100 
UNIDADES 

LABOR 
IMPORT 

4,00 R$ 
50,9

8 

R$ 
203,92 

82 ÓCULOS DE 
PROTEÇÃO 
INCOLOR 

SSPLUS 12,00 R$ 
7,50 

R$ 
90,00 

86 PINÇAS 
CLINICAS 
INFANTIL 

ABC 30,00 R$ 
29,7

5 

R$ 
892,50 

88 PORTA 
AGULHA 
ODONTOLÓGI
CO 14CM 

ABC 18,00 R$ 
81,3

5 

R$ 
1.464,30 

89 PORTA MATRIZ 
AÇO INOX 

ABC 18,00 R$ 
42,9

5 

R$ 
773,10 

99 SINDESMÓTO
MO AÇO INOX 

ABC 20,00 R$ 
20,1

5 

R$ 
403,00 

102 TAÇAS DE 
BORRACHA 

PREVEN 20,00 R$ 
1,82 

R$ 
36,40 

103 TESOURA 
HEMOSTÁTICA 

ABC 18,00 R$ 
49,4

0 

R$ 
889,20 

104 TESOURA IRIS 
CURVA 12CM 

ABC 18,00 R$ 
31,3

5 

R$ 
564,30 

108 ROLO DE 
ALGODÃO 
HIDRÓFILO 500 
GR 

NATHY 30,00 R$ 
23,0

0 

R$ 
690,00 

109 GAZES 13 FIOS 
COM 500 

LARISMED 1.000,0
0 

R$ 
29,2

5 

R$ 
29.250,0

0 

126 PLACA DE 
VIDRO PARA 
MANIPULAÇÃO 
10 MM 

GOLGRAN 6,00 R$ 
12,6

4 

R$ 
75,84 

127 SERINGA 
DESCATÁVEL 
5ML 

RYMCO 100,00 R$ 
1,00 

R$ 
100,00 

128 AGULHA 
DESCARTÁVEL 
0,55X20 P/ 
IRRIGAÇÃO CX 
COM 100 
UNIDADES 

LABOR 
IMPORT 

10,00 R$ 
17,1

9 

R$ 
171,90 

139 HEMOSTOP 
LÍQUIDO 10 ML 

BIODINAMIC
A 

4,00 R$ 
18,3

6 

R$ 
73,44 

R$ 44.470,90 (quarenta e quatro mil quatrocentos e 

setenta 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, 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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

5.3 – A qualidade dos produtos, objeto 
desta licitação, deverá estar de acordo com os padrões e 
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   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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 

poderá deduzir do montante a pagar os valores 
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   correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

contratada, nos termos deste Edital. 
 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 

as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Da Contratada: 

 
kk) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade 
que impeça o fornecimento do objeto contratado; 

ll) 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; 

mm) 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; 

nn) 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; 

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

pp) Manter as mesmas condições de habilitação; 
qq) Indicar o responsável que a responderá perante a 

Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 

rr) Arcar com o pagamento de todos os tributos e 
encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado 
para a sua entrega; 

ss) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 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 
objetos, bem como efetuar os pagamentos devidos, 
nos prazos determinados; 

ee) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que 
contemple a relação de objetos para os fins previstos 
nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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 
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   As penalidades serão às condições 

impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

 
Cód. 

Reduzido 
Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 

Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – 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. 

 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 

 
17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 
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17.6 – 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. 

 
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, 17 de janeiro de 2020. 
 
 
 

_______________________________ 
Antônio Cláudio Santiago 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

____________________________________________ 
JARDIM MÉDICA LTDA Contratada 

- GLEYSON CIVIDINI PERETTI Representante Legal 

 
Testemunhas: 
 
 
_________________________                                    
Assinatura e CPF                             
 
 
_________________________  
Assinatura e CPF 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2019 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E A 
EMPRESA ABAIXO 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 75.741.348/001-39, 
com sede à Avenida Brasil, 967, Centro, nesta cidade de 
Grandes Rios – Paraná, neste ato representado 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 nesta cidade de 
Grandes Rios-PR e, de outro lado, a empresa: ODONTOSUL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 04.971.211/0001-22, com sede na Rua Leonardo Julio 
Perna, nº 29, na cidade de Toledo,CEP 85.900-240, centro, 
neste ato representada pela Senhora ESTELA BEATRIZ 
FIORAVANTI SCHACHT e inscrita no CPF/MF nº 
553.454.179-20 SCHACHT, portadora da Cédula de 
Identidade, RG nº _4.122.662-5 , residente e domiciliado a 
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, na cidade de Toledo, CEP 
85.902-000, com os preços dos itens abaixo relacionados:  
 

Ite
m 

Descrição Marca Quant
. 

Valor 
Unit. 

Valor. 
Total 

2 "ADESIVO 
FOTOPOLIMERIZ
AVÉL - 06ML 
BASE ALCOOL / 
AGUA 5ª 
GERAÇÃO 15% 
DE CARGA 
Indicações - União 
de resina 
composta a 
esmalte e/ou à 
dentina. - União de 
resina composta à 
resina composta. - 
União de resina 
composta à 
porcelana e/ou ao 
metal. 
- Selamento de 
amálgama. - Como 
sistema adesivo 
em cimentação de 
núcleo intra-
radicular e em 
núcleo corono-
radicular. - Adesivo 
indireto para 
facetas (usado 
juntamente com 
cimento resinoso). 
- Adesivo indireto 
para inlays, onlays, 
coroas" 

SINGLE 
BOND 

24,00 R$ 
204,00 

R$ 
4.896,

00 

3 AGULHAS 
GENGIVAIS 
DESCARTÁVEIS 
30 G CURTA COM 
100 UNIDADES 

DFL 30,00 R$ 
60,50 

R$ 
1.815,

00 

5 ANESTÉSICO 
TÓPICO 12 GR 

DFL 20,00 R$ 
13,00 

R$ 
260,0

0 

19 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 01 AÇO 
CARBIDE 

KAVO 30,00 R$ 
8,50 

R$ 
255,0

0 

20 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 02  AÇO 
CARBIDE 

KAVO 30,00 R$ 
8,50 

R$ 
255,0

0 

21 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 03  AÇO 
CARBIDE 

KAVO 30,00 R$ 
8,50 

R$ 
255,0

0 

22 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 

KAVO 20,00 R$ 
8,50 

R$ 
170,0

0 
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   Nº 04  AÇO 

CARBIDE 

23 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇAO 
Nº 05  AÇO 
CARBIDE 

KAVO 20,00 R$ 
8,50 

R$ 
170,0

0 

24 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 06 AÇO 
CARBIDE 

KAVO 20,00 R$ 
8,50 

R$ 
170,0

0 

25 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 07  AÇO 
CARBIDE 

KAVO 20,00 R$ 
8,50 

R$ 
170,0

0 

26 BROCAS DE 
BAIXA ROTAÇÃO 
Nº 08  AÇO 
CARBIDE 

KAVO 20,00 R$ 
8,50 

R$ 
170,0

0 

30 SERINGA 
CARPULE PARA 
ANESTESIA 
ODONTOLÓGICA 

EVANG 30,00 R$ 
53,50 

R$ 
1.605,

00 

34 CIMENTO DE 
IONÔMERO DE 
VIDRO 
RESTAURADOR 
PÓ KIT COM NO 
MÍNIMO 9 GR DE 
PÓ E 5,5 ML DE 
LÍQUIDO 

MAXXION 12,00 R$ 
78,00 

R$ 
936,0

0 

38 CURETA 
GRACEY 11-12 
AÇO INOXIDÁVEL 
CABO OCO 
8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
57,00 

R$ 
684,0

0 

39 CURETAS  
GRACEY 5-6 AÇO 
INOXIDÁVEL 
CABO OCO 
8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
57,00 

R$ 
684,0

0 

40 CURETAS 
GRACEY 13-14 
AÇO INOXIDÁVEL 
CABO OCO 
8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
57,00 

R$ 
684,0

0 

41 CURETAS 
GRACEY 7-8 AÇO 
INOXIDÁVEL 
CABO OCO 
8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
57,00 

R$ 
684,0

0 

42 CURETA AÇO 
INOX CABO OCO 
8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

24,00 R$ 
48,90 

R$ 
1.173,

60 

44 ESCOVAS 
DENTAIS 
ADULTO CERDAS 
MACIAS 

MEDFIO 1.000,
00 

R$ 
1,20 

R$ 
1.200,

00 

45 ESCOVAS 
DENTAIS 
PEDIÁTRICO 
CERDAS MACIAS 

MEDFIO 1.000,
00 

R$ 
1,50 

R$ 
1.500,

00 

46 ESPÁTULA DE 
THOMPSON Nº 05 
CABO OCO 
8MM/9MM 

PRISMA 6,00 R$ 
56,00 

R$ 
336,0

0 

47 ESPÁTULA DE 
THOMPSON Nº 06 
CABO OCO 
8MM/9MM 

PRISMA 6,00 R$ 
56,00 

R$ 
336,0

0 

48 ESPÁTULA Nº 01 
AÇO INOX 

PRATA 18,00 R$ 
15,88 

R$ 
285,8

4 

49 ESPÁTULA Nº 07 
AÇO INOX 

PRATA 12,00 R$ 
15,88 

R$ 
190,5

6 

50 ESPÁTULA Nº 24 
AÇO INOX 

PRATA 18,00 R$ 
15,88 

R$ 
285,8

4 

71 GOLDMAN FOX 
Nº 01 CABO OCO 
8MM/9MM 

GOLGRAN 12,00 R$ 
56,00 

R$ 
672,0

0 

72 GOLDMAN FOX 
Nº 04 CABO OCO 
8MM/9MM 

GOLGRAN 12,00 R$ 
56,00 

R$ 
672,0

0 

75 HOLLEMBACK 35 
AÇO INOX 

PRATA 20,00 R$ 
12,50 

R$ 
250,0

0 

79 Mc CALL 17-18 
AÇO INOX CABO 
OCO 8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
52,00 

R$ 
624,0

0 

80 Mc CALL13-14 
AÇO INOX CABO 
OCO 8MM/9MM 

DOCTOR 
SMILLE 

12,00 R$ 
52,00 

R$ 
624,0

0 

81 MICROBRUSH 
COM 100 
UNIDADES 

KG 150,00 R$ 
15,00 

R$ 
2.250,

00 

90 Resina Composta 
Universal 
fotopolimerizável 
de Microglass ( 
vidro de bario com 
particulas entre 
0,02-2 até 0,5 
micrômetros ) 
COR A3,5 

CHARISMA 15,00 R$ 
48,00 

R$ 
720,0

0 

91 Resina Composta 
Universal 
fotopolimerizável 
de Microglass ( 
vidro de bario com 
particulas entre 
0,02-2 até 0,5 
micrômetros ) 
COR A1 

CHARISMA 15,00 R$ 
48,00 

R$ 
720,0

0 

92 Resina Composta 
Universal 
fotopolimerizável 
de Microglass ( 
vidro de bario com 
particulas entre 
0,02-2 até 0,5 
micrômetros ) 
COR A2 

CHARISMA 15,00 R$ 
48,00 

R$ 
720,0

0 

93 Resina Composta 
Universal 
fotopolimerizável 
de Microglass ( 
vidro de bario com 
particulas entre 
0,02-2 até 0,5 
micrômetros ) 
COR A3 

CHARISMA 15,00 R$ 
48,00 

R$ 
720,0

0 

97 SELDIN 
ANGULADOS 

COOPERF
LEX 

18,00 R$ 
50,00 

R$ 
900,0

0 

98 SELDIN RETO COOPERF
LEX 

18,00 R$ 
50,00 

R$ 
900,0

0 

10
0 

ULTRASSOM 
PARA REMOÇÃO 
DE PLACA 
BACTERIANA, 
PRESSÃO DE 
ACIONAMENTO 
MÍNIMO 220 KPA, 
COM 01 
PONTEIRA COM 

ECEL 2,00 R$ 
3.469,

00 

R$ 
6.938,

00 
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   GIRO DE 360º, 

PESANDO NO 
MÍNIMO 190GR, 
BIVOLT 

10
1 

SUGADORES  
DESCARTÁVEIS 
COM 50 
UNIDADES 

SSPLUS 200,00 R$ 
6,80 

R$ 
1.360,

00 

12
4 

BROCA SHOFU MEDIM 50,00 R$ 
20,00 

R$ 
1.000,

00 

12
5 

BROCA 
MULTILAMINADA 

KAVO 20,00 R$ 
71,90 

R$ 
1.438,

00 

12
9 

BROCA DE ALTA 
ROTAÇÃO 1/2 

KAVO 30,00 R$ 
8,60 

R$ 
258,0

0 

13
0 

BROCA DE ALTA 
ROTAÇÃO 1/4 

KAVO 30,00 R$ 
8,60 

R$ 
258,0

0 

13
3 

CANETA DE ALTA 
ROTAÇÃO, 
SPRAY TRIPLO, 
ENCAIXE BORDE, 
SACA BROCA, 32 
LBS, 
AUTOCLAVÁVEL, 
64 DECIBÉIS, EM 
LATÃO, 
ALUMÍNIO E AÇO 
INOX EXTRA 
TORQUE 
MAXIMO DE  
380.000 RPM  
apresentar 

comprovante de 
assintencia tecnica 
no estado do 
PARANÁ OBS: 
ITENS 133-134-
138, DEVERÃO 
SER DA MESMA 
MARCA, PARA O 
MELHOR 
FUNCIONAMENT
O DAS PEÇAS. 

KAVO 3,00 R$ 
608,00 

R$ 
1.824,

00 

14
0 

ALAVANCA PARA 
EXTRAÇÃO RETA 
EM AÇO INOX 

COOPERF
LEX 

10,00 R$ 
50,00 

R$ 
500,0

0 

14
2 

MINI 
INCUBADORA 
BIVOLT, COM 
TAMPA NA ÁREA 
DE INCUBAÇÃO E 
FUSÍVEL 
IMPRESSO, COM 
CAPACIDADE 

PARA 4 
INDICADORES, 
DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 
8,7x7,6 CM (AxD), 
ORÍFICIO PARA O 
INDICADOR: 
10x37mm (DxP) 

BIOMECK 9,00 R$ 
170,00 

R$ 
1.530,

00 

14
6 

ANESTÉSICO 
LOCAL 3% SEM 
VASO 
CONSTRITOR 
COM 50 
TUBETES 

MEPIVALE
N 

10,00 R$ 
161,85 

R$ 
1.618,

50 

R$ 45.667,34 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta 
e sete reais e trinta e quatro 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, 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 nº55/2019 e processo administrativo nº 
82/2019, 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 DO OBJETO 
 

Os objetos descritos neste Edital e seus 
Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 
NECESSIDADES do Município de Grandes Rios, mediante 
emissão de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, os quais deverão ser entregues 
na sede do Município, 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 
Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação enviada pela Divisão 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, por ocasião da 
entrega, deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo de validade total, 
contados da data de fabricação e ainda deverão constar 
o número do seu lote. Ambas informações deverão 
constar nas notas fiscais. 

 

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 
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   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 
úteis, a contar da data de recebimento da Solicitação de 
Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, 

entregue na sede do órgão solicitante, 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 objetos 

fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I, 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 
  

A revisão dos preços deverá seguir às 
condições impostas no item 19 do Edital. 
 
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. 

 
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 do dia 10 (dez) ao dia 15 (quinze) 
do mês subsequente, após a entrega do objeto, 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. 

 
9.3 – O Município de Grandes Rios 

poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
contratada, nos termos deste Edital. 

 
9.4 – O Município de Grandes Rios fará 
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   as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
 
9.5 – Na hipótese de atraso no 

pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, 
o valor devido pelo Município de Grandes Rios poderá ser 
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC-IBGE. 

 
9.6 – A atualização não poderá 

ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Da Contratada: 

 
tt) Comunicar ao Departamento de Compras, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer 
anormalidade que impeça o fornecimento do objeto 
contratado; 

uu) 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; 

vv) 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; 

ww) 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; 

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

yy) Manter as mesmas condições de habilitação; 
zz) Indicar o responsável que a responderá perante a 

Administração por todos os atos e comunicações 
formais; 

aaa) Arcar com o pagamento de todos os tributos 
e encargos que incidam sobre o objeto fornecido, 
bem como pelo seu transporte, até o local 
determinado para a sua entrega; 

bbb) Cumprir todas as especificações previstas 
no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 

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 

objetos, bem como efetuar os pagamentos devidos, 
nos prazos determinados; 

ll) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que 
contemple a relação de objetos para os fins previstos 
nesta Ata e na Autorização 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 objetos 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 
 

As penalidades serão às condições 
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   impostas no item 22 do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas 
a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
Foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA 
ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação específica, a saber: 
 
Recursos Orçamentários 

Cód. 
Reduzido 

Uni. Orçam. Proj./Ativ. Elemento 
Desp 

220 07.002.10.301.1002.2039 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

263 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

264 07.002.10.302.1001.2037 33.90.30.00 Mat 
Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA 
CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou 

solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão 

dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer 

um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar 

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, 

parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das 

cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS  
 

17.1 – 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. 

 
17.2 – 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. 

 
17.3 – 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. 

 
17.4 – 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. 

 
17.5 – A despesa com a contratação 

correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da Autorização de Fornecimento pela Divisão de 
Compras. 

 
17.6 – Fazem parte integrante desta 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
dE 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017 
 

MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR 

Grandes Rios,  Sexta-Feira, 17 de Janeiro de 2020                                                                               Edição Nº: 1916 
 
  
   Ata, independentemente de transcrição, as condições 

estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na 
Lei nº 8.666/93.  

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, 17 de janeiro de 2020. 

 
 

___________________________ 
Antonio Cláudio Santiago 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 

 
____________________________________ 

ODONTOSUL LTDA-Contratada 
ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT 

Representante Legal 
 
Testemunhas: 
                                                    
 
  _________________________                                    
Assinatura e CPF 
 
 
________________________     
Assinatura e CPF  
 

                              
ERRATA DE EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO 

SIMPLIFICADO N.º 01/2020 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES DE PROCESSO DE SELEÇÃO 

SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR PRAZO 

DETERMINADO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 
No item 4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO, onde 
lê-se: 

4.1.6 - nível de escolaridade/formação: Ensino Fundamental 

Incompleto na área concorrida; 

 

Fica excluída do edital a expressão: “4.1.6 - nível de 

escolaridade/formação: Ensino Fundamental Incompleto na 

área concorrida;”. Haja visto que não se trata de 

escolaridade referente a exigida para candidatura ao 

cargo de Professor da Educação Básica. 

 

Grandes Rios, 17 de Janeiro de 2.020. 
 
 

__________________________________ 
ANTONIO CLÁUDIO SANTIAGO 

Prefeito Municipal 
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