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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ eQr 

CONTRATO N 2  157/2022 	 PREGÃO ELETRÔNICO N 2  109/2022 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/nQ - Centro, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o n2  76.995455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n2  5.228.761-8 

juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do 

Paraná, inscrito no CNPJ sob o n 9  08.906.533/0001-49, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Saúde Sr. Vinicius Tourinho, inscrito no CPF sob o n 2  038.928.579-

03 e RG n 2  6.355.947-4, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa 

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, estabelecida na Rua 

Vereador Orlando Santander Francisco, 1313 - Vila Ipanema, na cidade de Piraquara 

(83.301-048), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.2  03.983.321/0001-41, neste ato 

representada por seu representante legal, Sr. lIzo Aparecido Pereira Ingles, inscrito no CPF 

sob o n 2  015.801.339-59 e RG n 2  6.960.002-6, (CONTATOS: (41) 3589-3535 / 

comercial@acompanysystem.com.br  / contratos@acompanysystem.com.br ), a seguir 

denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal n 2  10.520 

de 17 julho de 2002, Lei Municipal n 2  1.708 de 18 de setembro de 2003, Lei Federal n2  8.666 

de 21 de junho de 1993 e subsequentes alterações, e legislação complementar vigente e 

pertinente a matéria, ajustam o presente Contrato em decorrência do Edital de Pregão 

Eletrônico n. 2  109/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Parágrafo primeiro: O presente Contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ELETRÔNICOS E LABORATORIAIS PARA 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, conforme segue: 

LOTE ITEM QNTD UN 
CÓD. 

DESCRIÇÃO MARCA VIL UNIT 
VL 

 TOTAL 

IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

OBRIGATÓRIAS: RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO SUPERIOR A 200 DPI, 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO IGUAL OU 

SUPERIOR A 102 MM P/S, MEMORIA 

RAM NO MÍNIMO 256 KBYTES POR 

PADRÃO, INTERFACE DE 
ELGIN 

COMUNICAÇÃO USB, SERIAL E 
2,0 UN 23045 L42PRO 1.717,69 3435,38 

PARALELA OU INTERFACE DE 
FU LL 

COMUNICAÇÃO USB, SERIAL E 

ETHERNET, COM OS RESPECTIVOS 

CABOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 

UNIVERSAL 90/265 VAC, 48-63 HZ, 

DIÂMETRO INTERNO DO ROLO DE NO 

MÍNIMO 0,5 POLEGADAS, LINGUAGEM 

DE PROGRAMAÇÃO EPL2 (ELTRON 

PROGRAMMING_LANGUAGE_2),_COM  
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RIBBON DE CERA OU RESINA, 

COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES 

DE CÓDIGOS DE BARRAS 

UNIDIMENSIONAIS E BI-DIMENSIONAIS, 

COMPATIBILIDADE COM MS WINDOWS 

2000, XP PROFESSIONAL, VISTA, 

WINDOWS 7, LINUZ KERNEL 2.6.X OU 

SUPERIOR, FORNECER MANUAIS PARA 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CD'S, 

DRIVERS E ACESSÓRIOS DE TODOS OS 

COMPONENTES INSTALADOS, 

FORNECER PLACAS, DISPOSITIVOS, 

CABOS, SOFTWARE, INSTALADOS, 

CONFIGURADOS E ATIVADOS,  

GARANTIA _ON-SITE_DE_12_MESES.  

Parágrafo segundo: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital 

do Pregão Eletrônico n2  109/2022 juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 

Pelo fornecimento do objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 

3.435,38 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

Parágrafo primeiro: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 

de 6 (seis) meses. 

Parágrafo segundo: Os prazos de entrega e de vigência poderão ser prorrogados, a critério 

da Secretaria contratante, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos 

incisos do artigo 57 da Lei n 2  8.666/93. 

Parágrafo terceiro: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n 2  

8.666/93, firmados através de termo aditivo. 

3.1. A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação da 

Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro elemento 

inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, mesmo 

que não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do valor do 

contrato. 

Parágrafo quarto: A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer 

equipamento/veículo que não atender as especificações contidas no presente edital ou que 

sejam considerados inadequados. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência — Anexo 1 

do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 
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ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - Departamento de Saúde. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

Desdobramento da Despesa: 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO 
DESPESA 

DESD. NATUREZA 

Estruturação da Rede de Serviços de 

02 06/01 518 1.059 Saúde 574 3548 4,4.90.52.35 

06.001.10.301.0019.1.059  

Estruturação da Rede de Serviços de 

02 06/01 500 1.059 Saúde 3195 3293 4.4.90.52.35 

06.001.10.301.0019.1.059  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ e 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações da contratada estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO 

DO OBJETO 

As condições e características para entrega e aceitação do objeto estão fixados 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
As condições quanto a forma de pagamento estão detalhadas no item 12 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentárias especificadas abaixo: 

ITEM 01 - 02 IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS 

Para este item deverá ser utilizado o recurso oriundo do Incentivo Financeiro Estadual para 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde - VigiaSus , investimento (conta 60-0 - Fonte 518) e 

Referente à Incentivo Financeiro Estadual para Assistência Farmacêutica (conta 60-0 - 

Fontes 500 e 518), conforme saldo financeiro disponível e dotações indicadas abaixo: 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

Parágrafo primeiro: Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados. 

Parágrafo segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a contratada requerer 

e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com 

fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n 2  8.666/93. 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Parágrafo quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

Parágrafo primeiro: Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, 

no contrato e das demais cominações legais. 

Parágrafo segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo terceiro: A multa imposta a contratada ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 

equipamento ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega do equipamento ou execução de 

serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 
- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte 

inadimplida. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANÁ 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela 

recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. 

3.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 

contrato. 

Parágrafo quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Parágrafo quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do contrato e 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico 

no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e 

juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos 

fatos alegados na mesma. 

Parágrafo sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastr3is pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 

88 da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem 

como aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Parágrafo segundo: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 

8.666/93. 

Parágrafo terceiro: Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ANTICORRUPÇÃO 
As condições anticorrupção estão detalhadas no item 15 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
As condições quanto a gestão e fiscalização do contrato estão detalhadas no item 16 do 

Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo primeiro: Nenhum produto fora das especificações deste Contrato poderá ser 

entregue, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo: A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub empreitar o 

fornecimento do objeto deste contrato a outras empresas, devendo o fornecimento ser 
realizado por profissionais a ela vinculada. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes do fornecimento deste contrato, sejam de natureza 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: icitacao@coronefvivida.pr.gov.br  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do 

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de 

prejuízos causados a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo o da Comarca de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná para solução de toda e qualquer questão dele decorrente, 

não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 	co 

inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Coronel Vivida, 26 de dezembro de 2022. 

Lo 

o 

o 
o 
LO) 

o 
o) 

•0 
'o 
o 
o 
0) 

E 
o 
c 
0) 

N. 

co 

5- 
o 
LO) 

o 
lIzo Aparecido Pereira Ingles 	o 

Acompany Com, De Equip. Eletrônicos 

CONTRATADA 	 LO 

o 
CO 
o 
(0 
o 

0) > 

E 
o 
o 
o 
o 

(0 
•0 
> 
> 
0) 
c 
o 
o 
o 

CL, 

UJ (1) 

DO) 

AN DERSON MANIQU E 
Al,im.d. de fo,ma digital por 

 ANDERSONIVIANiQUE 

BARRETO:9673 110999 BARAETO'96731 109991 

1 Dados . 2022.122211:45:29 
0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

CONTRATANTE 

Vinicius Tourinho 

Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

> 
L1J 

< 5) 
z 

<10 
—) 0 

O) 
010 

0)50 
o_ > 

010 

O 
O) 

19> 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 5) (O 
<a- 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 6 de 14 



WQ) 

Da) 

> 
L  

<a) 
z 
< Q) 

) . 
a, 

oca 
(nt, 

Q_ > 

oca 
o 

0 a, 
ca 

cíp 

54 qA 
o 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 	 L V1,4 

ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 109/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Contratação de empresa (s) para fornecimento de Equipamentos e Materiais 

Hospitalares, eletrônicos e laboratoriais para manutenção da secretaria de saúde, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

Conforme Requisição de Necessidades n 2  42512022 (Anexo 1) 

LOTE ITEM QNTD UN 
COD. 

DESCRIÇÃO - MARCA VL UNIT 
TOTAL 

IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

OBRIGATÓRIAS: RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO SUPERIOR A 200 DPI, 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO IGUAL OU 

SUPERIOR A 102 MM P/S, MEMÓRIA 

RAM NO MÍNIMO 256 KBYTES POR 

PADRÃO, INTERFACE DE 

COMUNICAÇÃO USB, SERIAL E 

PARALELA OU INTERFACE DE 

COMUNICAÇÃO USB, SERIAL E 

ETHERNET, COM OS RESPECTIVOS 

CABOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 

UNIVERSAL 90/265 VAC, 48-63 HZ, 

DIÂMETRO INTERNO DO ROLO DE NO 

MÍNIMO 0,5 POLEGADAS, LINGUAGEM ELGIN 

2,0 UN 23045 DE PROGRAMAÇÃO EPL2 (ELTRON L42PRO 1.717,69 3.435,38 

PROGRAMMING LANGUAGE 2), COM FULL 

RIBBON DE CERA OU RESINA, 

COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES 

DE CÓDIGOS DE BARRAS 

UNIDIMENSIONAIS E BI-DIMENSIONAIS, 

COMPATIBILIDADE COM MS WINDOWS 

2000, XP PROFESSIONAL, VISTA, 

WINDOWS 7, LINUZ KERNEL 2.6.X OU 

SUPERIOR, FORNECER MANUAIS PARA 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CD'S, 

DRIVERS E ACESSÓRIOS DE TODOS OS 

COMPONENTES INSTALADOS, 

FORNECER PLACAS, DISPOSITIVOS, 

CABOS, SOFTWARE, INSTALADOS, 

CONFIGURADOS E ATIVADOS, 
GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES. 

(três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) 
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2. Justificativa: 
2.1. Primeiramente vale citar que a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 62,  positiva 

o direito de saúde como um dos primeiros direitos sociais de natureza fundamental, in 

verbis: 
"Art. 6 2  São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição." 

2.2. Logo, justificamos que a devida contratação é motivada pela necessidade de 

estruturação e manutenção das atividades desempenhadas pelo Departamento de Saúde 

Básica e seus respectivos setores; 

2.3. Considerando os programas estaduais de fortalecimento da vigilância em saúde 

(VIGIASUS e PROVIGIA), de Atenção Primária a Saúde e de Assistência Farmacêutica em 

âmbito estadual e municipal; 

2.4. Considerando a necessidade da contínua Qualificação Atenção Primária em Saúde, 

Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica; 

2.5. Considerando a necessidade de informatização do sistema municipal de saúde; 

2.6. Considerando a disponibilidade de incentivos financeiros para a presente contratação; 

Diante do exposto, não medindo esforços, faz-se necessária a contratação de empresa para 

fornecimento de equipamentos e novos materiais para as unidades de saúde de acordo com 

a necessidade atualmente apresentada. Com  objetivo de repor as que se encontram em más 

condições de uso, e melhor equipar as unidades de saúde de nosso município. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 
3.1. As quantidades são estimadas, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde 

considerando a demanda que irão precisar para o atendimento de novos locais e ou 

substituição dos que se encontram em má condição de uso. 

4. Avaliação do Custo: 

4.1. O custo total estimado da presente aquisição é de R$ 58.476,14 (cinquenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), conforme planilha de médias em 

anexo ao processo. Sendo que, após a fase de lances e negociação, chegou-se ao valor total 

de R$ 3.435,38 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), para 
o item, conforme item 1 deste. 

4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas do 

ramo. 

4.4. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 
estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 
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S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão. 

5.2. Tipo de licitação: Menor Preço. 

5.3. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR ITEM", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

6. Licitação para Ampla Concorrência: 
6.1. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

6.2. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

7. Obrigações do Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

7.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma 

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

7.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas. 

- 	 7.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do 

Contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8. Obrigações da Contratada: 
Lu W 

8.1. A Contratada deve cumprir integralmente todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2. A contratada tem a total responsabilidade pela mercadoria entregue, deverá ser 

adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e 

sua segurança durante o transporte. Se os materiais aparecerem com avarias, ela deverá 

fazer a substituição imediata do produto. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto 

no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do 
CL 
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responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em 

condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

8.3. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar 

testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será 

submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o 

produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente 

recusado, devendo ser, imediatamente, substituído. 

8.4. A empresa vencedora ficará obrigada a troca, a suas expensas, a mercadoria que vier a 

ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 

10 (dez) dias úteis; 

8.5. O proponente vencedor deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma 

marca dos produtos apresentados na proposta; 

8.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja ir.adimplência não transfere 

responsabilidade ao Contratante. 

8.7. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

8.8. Fornecer os produtos em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital 

e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

8.9. Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.10. Responder por danos que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto ao 

Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se 

excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, 

de acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 

8.11. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.12. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

8.13. A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e materiais, devendo reparar, 

corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

8.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

8.15. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

8.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 

sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da 

Administração. 

8.17. Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou 

em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
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8.18. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

8.19. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

9. Da Subcontratação: 

9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do 

Contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Contratada permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no Contrato e Edital. 

10. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 

10.1. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues, mediante 

solicitação formal através de Nota de Empenho e Autorização de Compras e/ou Ordem de 

Execução de Serviços, as quantidades nelas prescritas, deverão ser entregues nos locais, 

datas e horários determinados pela Secretaria solicitante. 

10.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Secretária Municipal de 

Saúde, situada na Rua Romário Martins, 154, Centro, Município de Coronel Vivida. 

Respeitando-se os horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

10.3. A Contratada deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras e/ou 

Ordem de Execução de Serviços, sendo que ficará a cargo da Contratada a entrega e 

descarga do produto. 

10.4. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, sob pena de devolução do objeto, bem como 2plicação das penalidades 

previstas. 

10.5. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

10.6. Os produtos, objeto deste Termo de Referência, poderão ser adquiridos em pequenas 

quantidades, apenas para suprir as necessidades momentâneas, uma vez que o município 

não dispõe de depósito para armazenar mercadorias e nem sempre irá coincidir que um 

mesmo produto seja solicitado por vários departamentos. Neste caso a empresa vencedora 

de cada item se obriga a fornecer os produtos nas mesmas condições do edital. 

10.7. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. n 2  73, inciso 

II, alíneas "a" e "b", e Art. n2 76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a 

seguir discriminadas: 
10.7.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 
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10.7.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal 

será atestada pelo gestor e fiscal do Contrato, autorizando assim o pagamento. 

10.8. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Contratada terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

10.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

11. Da Garantia Técnica e do Registro: 

11.1. A Contratada garantirá o bem, objeto do fornecimento, contra defeito de fabricação co 

pelo período de garantia do fabricante, contado a partir do Recebimento Definitivo pelo nt 

Contratante. 

11.2. Durante o período da garantia, a Contratada substituirá as partes, conjunto ou bens 
o 

defeituosos ou degradados em 	decorrência 	de falhas da fabricação, sem 	ônus para o 

Contratante, cabendo a este comunicar por escrito a constatação de defeito ou degradação. 
Ln 

11.3. 	A 	garantia 	do 	objeto 	deste 	Termo 	sujeitará 	ainda 	na 	prestação, 	pela 	empresa 

contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de o 

Defesa do Consumidor e alterações subsequentes. 

11.4. 	Os produtos objeto desta licitação deverá ser registrados na Agência 	Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA e possuir certificação de qualidade que garantam a qualidade co 

do produto, quando cabível. 

12. Forma de Pagamento: 

12.1. O pagamento será efetuado até o 10 	(décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelo fiscal e gestor do Contrato. 

12.2. 	A 	liberação 	dos 	pagamentos 	ficará 	condicionada 	a 	apresentação 	da 	prova 	de 

regularidade 	para com 	a 	Fazenda 	Federal, 	Estadual e 	Municipal, 	prova de 	regularidade 
o 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
o 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

12.3. O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

12.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, como 

critério 	para 	correção 	monetária 	aplicar-se-á 	o 	IPCA 	- 	Índice 	Nacional 	de 	Preços 	ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Contratada 	não 	tenha 	concorrido 	de 	alguma 	forma 	para 	tanto, 	serão 	devidos 	pelo 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e 

juros 	moratórios, 	os 	valores 	serão 	computados 	a 	partir do vencimento 	do 	prazo 	de 

pagamento de cada parcela devida. 

o  
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13. Da vigência e da alteração: 

13.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 06 (seis) 

meses. 

13.2. Os prazos de entrega e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria 

contratante, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos do 

artigo 57 da Lei n2 8.666/93. 

13.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n2 8.666/93, 

firmados através de termo aditivo. 

13.3.1. A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação da 

Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro elemento 

inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, mesmo que 

não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do valor do 

contrato. 

13.4. A Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, 

devidamente autorizada e fundamentada. 

13.5. A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer produto que não atender 

as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados inadequados. 

14. Dotação Orçamentária: 

14.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

14.1.1. Item 1 - Referente à Incentivo Financeiro Estadual para Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde - VigiaSus , investimento (conta 20332-7 e 60-0) e Referente à 

Incentivo Financeiro Estadual para Assistência Farmacêutica (conta 60-0). 

14.1.2. Itens 2,3,4,5 e 6 - Referente à Incentivo Financeiro Estadual para Fortalecimento 

da Vigilância em Saúde - VigiaSus e Incentivo Financeiro do Programa Estadual de 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde - ProVigia-PR, custeio e investimento (conta 

20332-7, 60-0 e 56-1). 

14.1.3 Itens 7 e 10 - Referente a Saldo Remanescente de Incentivo Financeiro da 

Resolução SESA n. 2  768/2019 (Ultrassom tipo II). 

14.1.4. Itens 8 e 9 - Referente à Incentivo Financeiro de Emenda Parlamentar Proposta n 2  

08906.533000/1190-1. 

15. Anticorrupção: 

15.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.2 

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 

como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do Termo de Referência, 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 	 LV 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

16. Da gestão e fiscalização do Contrato: 
16.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) do Contrato as atribuições previstas no Decreto 

Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93. 

16.2. A Secretaria Municipal de Saúde indica como gestor do contrato, o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Vinicius Tourinho, nomeado através do Decreto Municipal n2 7.471 

de 04 de janeiro de 2021. 

16.3. A Secretaria Municipal de Saúde como fiscal do contrato, a Dirigente do 

Departamento de Saúde Básica, Sra. Jaiana Kevilin Gubert, nomeada através do Decreto 	co 

Municipal n 2  7.662 de 14 de Junho de 2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal do Contrato 

Ln 
LO 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da indicação e 
LM 

afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de Referência e 
o demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 

0) 

N. 

co 

Vinicius Tourinho 	 Jaiana Kevilin Gubert 
Secretário Municipal de saúde 	 Secretaria Municipal de Saúde 

Gestor 	 Fiscal 
lo 
lo) 
o 
10 
o 
10 
o 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados junto 

ao processo licitatório. 
o 

o 
Coronel Vivida, 10 de novembro de 2022. 

Coronel Vivida, 26 de dezembro de 2022. 
> 
> 
0) 
c 
o 
o 
o 

VI 

Q) 

lizo Aparecido Pereira Ingles 

Acompany Com. De Equip. Eletrônico 

CONTRATADA 

010  

o 
• 	 0) 
co> 

co 
Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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DIARIO DO SUDOESTE EDITORA 
JURITI 
LTDA:801 920 

1"  

/ 

Assinado de forma digital por 

EDITORA )uRm 

LTDPe801 92081000108 
Dados: 202301.0416:09:42-0300 

81000108 

Caderno Integrante da Edição no 8301 Publicaçoes Legais Pato Branco, 05 de janeiro de 2023 

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, 
dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, 

câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a 
necessidade de tornar públicos seus atos. 

atar/LO se csacaraaao De LICENÇA DE ceeaeçso 

caCO a ea.1 IiIrsaIIAI .IC 
alg4rr iia5ilirtrraa TartS, LOairSa a. Olar.s4r '10. 	 á aaal, sa 

Annau.na,na.. da 

5ISo/5 oeco.cesauooa aeaa00aa 012 LOcaça ossaleecar sarar/nonas 

.,.aa.,a.ona,Lcnsbaoa'coras.sr/r.aaLaets5ar.t.4SCratseaa..a5,p,sdaOsaaaaileiaa0la 
rs.o.raaaaa.çaka.,.rs,saasaarr.raa.sasaaas,.eee NO, Ka,tt.5.aa.Zaaa04d 

aC1OaeaSaÀODa sDrssaç0005 LICENÇA sDsr'r.osçAo 

rao/i,/s0ut..t1.so04sr.s0seo1a.r10 uiu.
ato.' a 

Mi,a 
	

aa riaS nAanDs$AO 65 eaaoesçda satIrsaça O.oecsaçÃo 

ruraua.esoDosAasa.T.sa.aAars.04aaa 	 iseasOs'R.O 
a.ca51S,.Oa Oscasairacacra na C.a&rr. a,ssOa .assl. Salta. Kni a' .-'. on,. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
AMPlIAÇÃO 

DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, tornar público que irá 
requerer junto ao IAT a Licença previa de ampiuiçâo parao atividade de 

itrdiisrrla divercras (alimento), a ser instalada ria SuÁ PIO 493. Km lo. no- Vila 

Bonita. Bom Sucesso do SoJPR. 

LUMICENTER SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ILUMINAÇÃO LTDA CNPJ 70.331.899301W-
94 turca pslblICC qara ira requerer ao Ioarttats Atra e Terra, a Licearça Prévia do A,vpEaçao - 
LPÂ paraaas,o.dada te Industrialrsuarsas instalada na Rodovia PR-280, 10400, Barro S8 
Cristóvão. no /t'rO.5pi5 de Pato R'arcoPR, 

EXTIL%TO DE EDITAL N 061/2623 

PROCESSO SELETIVO S1SIIL1l'IC.tDO PAR.8 ('Ora ORAl AÇÃO 1 LMPOILSRLA ao 
aUXlI.I AR I)F. SERVIÇOS GERAIS - E PROFESSOR 

O l'eafeoo do Mrarrlpio de I6aasasceeça, Ori/ada do SarnarÁ. na  aso de soas alnbsai~ legais, e rIa 
rooforroirlorla suor sai. 31. uru/ao IX. da CsrraerruiçUo todnrel; artigo 236, da Lei Conlplsurcalar 
,1III6.rIs 1 Udo agosto ds2011c Lei Municipal s 1824.dr I4dado7eesbroda2022.r\7SAI1I'R 

goa' onorrrr,ure-so abortar, as osençi/ea rara rssnuatr ,I,1,uu Aintipliticado pala esePataçiti 

Iornprrsmna de Assou/ar de Sersicas Uerriia A' e Pesfeaaor. saa alrorler ao reiassrdades rIr 

eocepciooal is/erecta poblipa. O Adilai completa. Saro campa (sessa e praco das/saci/cOas podeis 
ser obtidos na errdareço: 's'a"O'.aeslaecesoa.Sr.gov.br. 

Rarasosirça. ria ti, Is/ri/e,: 01' 2020. 

Ida/li dano Zae,II, 
Prefeito 

triU'I('IPII) DE P5TI) BRANCo 
1. de .tdlsarceata 01/2022. Caarrars N 297/2022. ?redeDraróalsa a 1312022- Peara'eao a 

IF,): colaram 
PARI Etc: NisalrIpla da P.t. arcara. Iaalaad -ia Peadraraea e Eraleal,etoaeale Lida. 

a Irsaçac de ler:/qsodct reerral:roa, a serris recOlados na D'soa Preaidcelr Saigas 
asno a rm/casçSo do 7/daI 2022. atendendo as orr.eaadajss da SeorOrro Mraoapal de Edaaeçdo e 
('alista NOS E SMLe III' Lia ropeoard.r Ias bane co .0/go 13,1. "b r/s o?" la Lei "enlatar u O h6t,%I. 
lira aapeosada 70% ao salol ,arsr,el de rio 04 J. raarlra/ra 2372022. Ora/arda as,pea.sda sara da ES 
19.323,00, a salsa Cestil Os rcrttaoo raaaaaâ inuti 115 151,173.94 Parir Luares. OU ris 1arrsieu Os 2022. 
RabIes CurtIa - DOO/Ia - P .eliu Vi roin Iivatrea Coa/pos. Representante lapól, 

ULI'cIC/PIO SE CORONEL VIVIDA 00 
B55OU00 DE CONTRATOS 

Relerar,a.sEOl.I Preç5oOesSrsare ttS/2522,Objeto sra*alaçdaoaaatpreaa/alaatatore,arsar,aaa 
a ralaraS tissetalares alastrEss a labostratala rala rratoraan,000 da Saciaram. da SaiOa. 

Faca a9 rça',aa tinas... Coaraalt/a aano:pea na Cunaeal VseOa orlartatra nata a PortOs Muni~ a. 

1 
 

CONTRATO CONTRATADA CNP) e 
VALOR 
TOTAL 

157/2522 1 OCOMPPJOOCOU/RCIO DE EOLIPOMENTOS an,sna,tas,i.at 3,435,38 

1
L 

CRUS/OCO 	 NORORA 	 PRODUTOS 
llOSPrTotRAESLTOO , 	. 	- 

r15912032 0,56 COMPRESSORES LiDA 07.362.555/050.92 7.306,00 

16112022 S. C. COMERCIALEIRE..I 2s,rse.aosrr000t.13 4.068,00 

Ml,A101P10 DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE P59080 ELETRÔNICO De 030023 

IOPO MENOR PREÇO  POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA 
00910: REGISTRO DE PREÇOS  PARA FEITURA E EVENTUAL 8rOUISIÇÁ0 E INSTALAÇÃO 
00 GRAMA SINTÉTICA E PARQUES INFANTIS MATERIAIS PARA saPAL/TENÇÃO DE 
ÁREAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. leoa/o do cadaslio das peRpasSa.: a paiS, das 00600/pie do dia 06 te janeiro da 
2023 ate às 08706riIn Os dia 20 la/anona 042023. A~ das proposta. apoias 06655/rir 
000a2000lar060d02023,In:slsdadiapasadaEasÇusNa lOtrSOtr:rdo dia 200ajairrasde 
2023, VALOR MÁXIMO TOTAL R$ 1.765.430,00. Piano de orOOitEa 12 piasse.. Os 
pfoced tara acenou ao Pregão EleROsco es/ão diaonr/aeia ris a/te a'rec,/istaeoes- 

IrleteiaçSes: 1451 3232-0300. Debela /0540. 54 da lanoSo ria 2023. LI.tI,aro SOe/lo. 

TaIS tnI('IPl(I SOPA tU RRATL('O 
Extraio Teor.., da eojiaaaasars RI/SOLa. Ala 4s RrAiatnr te Pt.,'c'ra a 2502025. Pea'aO,n  Eloar4sla, 
Ialt101t, Peernoa a -  21611021. PASTES: SIanlelpIa da Paro eraara a Paaa.ns.d Eaasnnaeiraalea 
Lida. OLI/LIU: lrsil/aetoç0a do Ocorrer dc Pressa port Ossoa e rsa.airral ,qaaicaa do airdiraasareos 
prtraleestes as Ccn'5pcat,etr do Aleiçda ErAn,er tr/srirataelus es RPOPMF - Os/uçlo Orlroisa de 
Medivaeorrca, ptsaoestre capas/lana de r,redrrarrcroe ers/,Iaoslra este Raaeicipr,t, seio de r8naarlaje, 
ÇOPS - Crrrrode Araeç5s/NoLo.rarralaVaaoao/ar, medicamentos aa ditei aae/ao,mI;roanãnn,aldes,/ra_ 
0/cidade do Perte/a .\rerdorotn/e tisto risco es aOlra.des o.. srticrsar.a para rt.Iater,n de pareetora 
seca ooarpliraçPec dsstdo a SAI5S-0001-2 ICOVIL)-1 01. arcadordo as sseoasidader da Ssoacaera 
Manar/paI de T.asde. C,a,Ir,rtea prelesorls r O 01512022, te raros  for/saro rararepes/ali, de 'caço, 
rairialssoare sratrala.dr 	 ei do la rIsc 151. r,orbaoss pIarÁ//ao dtapo,eosl as pcer.l da eaoapaaEaora AI 
dentro roed'sAea LOilc/atlaa ,5s Are petnitreeonlr c/getlno a ,t/aloladaa. ralo Srart'o, 114 Ir yAnciro ala 
2022. Rabiar ('oito - PtcÇSla. Fer,sa,rde PaeacAsr da Os/na- Ecprscelao,rr 1505/. 
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NUNICIPIO DE CLEVELÀNSIA 
DECRETO N7/3'2023 

Nseea/a RAFAEL RORBGZA 000 SANTOS. para aaarsa, 
o na,e de CHEFE COE GABINETE. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÃNOIA. P0 .iSO se Saras eira 
lega sptaeStasnr001.03,r'rsolVda.a Ota/ea Mil ePai 

DECRETA 

Asa 1 .  - ERa ospiaade RAFAEL BARBOZA DOS SANTOS. Portador do 
CPF040,734.90S10, pata ar.rçat a, tarlçOa. ao cano o. CREPE DE GABINETE. 

A.a.2-ErIeoas'ala.oi'aanesgor/adoladenaaprrbtooç$o,r0005aroeas 
dopo./çóaa ai, Ooli/,rio. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÀNDIA, ESTADO DO 
PARANÁ, EM 0456 JANEIRO DE 2023. 

RAFAEIA MARTINS LOSI 
PadarIa Mtrelsiral 

MUNICIPIO DE CLEVELÁNDIA 

DECRETO A 020023 

Eaee.ra, o iam/dor JOÃO GAbRIEL leonel/O CORODELI 

do cargo da CHEFE DE GABINETE. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA 'o 01/ 55 

"Isa atribuições laçaru cc,, las i.c ar, 43 Lorde IV da Lei Orgãrrca MoI/soaI. 

DECRETA, 

AeI 1 - 	aaureia do a parU de 04 se arei'o Or 2023 

o aarcdoe I0À0 0ABRL IRAdO CORADEU, rae'dar N 2726-1 00 caigo de CHEFE DL 

GABINETE, 

ArE r - Este OseraIs arora ocr tI5ot na data da sara 

pabSeaC/ãs TBvO5all000 Deoreisrr1(9/2s22aaa demais dapoaçoea netcontrario. 

GABINETE 	DA 	 PREFEITA 	MUNICIPAL 	DE 

CLEVELÀNDIA. ESTADO DO PARANA. EM 04 DE JANEIRO DE 2023. 

R,AFAELA MAR0INS LOta 

PREFEITA MUNICIPAL 

HONICIPIO DE CLEVELANDIA 
DECRETO 970412023 

Noetalra JOÃO ÁUREO PACRECO, para estacar o cargo 
da SECRETARIO DE OBRAS DE VIAÇÀO. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CIEVELÁNDIA 'cc iso Oaeoae amei '5Oas 
/ogslo niorlo 1 ooreur.. 43 lo/Se IV ou Lei O;l,' sa Al.rveoeal, 

DECRETA: 

AS. t - Erra rornraode JOÀO AOERO PACHECO eurtauur de 
CPF065.090.7E927 osra aaaseee Os Iriçcna de carpa da SECRETÁRIO DE OBRAS E 
VIAÇÀD. 

Art. 2- Este decreto entra em tago ,  ia data desce p,aol'r.çrte 'osoçanac a 
Portaria rr22612022 a as latira-a ó',pss'çla. are 000105 , 5. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO 
PARANÁ, EM 04 SE JANEIRO SE 2523, 

RAFAELA MARTINS LOSI 
P1/ocR. Naolnlpal 

Fez 00 Cirorren' Crargi/aco .ida., CNJ 03.00I.69910002-50. IOrlaa plibIco sera baq rreiad 50 IAT 

n'el/coa ç00 desta ieeoça de Ope'açdo n o  56226525, váltda até 2310112023, praia o aioodade 

de Gaiaç.Uo de Eiraeqla E/roles da POR MaTO AISRPBOH (Fra do Clisp:rr). 29.272 MW 

Iooralia.oda tio rilu.'ricipis da Cruzeiro do I5raaçrt. P5. 

MEI5ICII'I0 DL CLEVELÂNDIA 

EXTRATO DO CONTRSTON. 2112023 

PBoGÀO ELE IRÓNICO Ini. 9312522 - PKOCLSSO 97. 162/2022 
PARTES: MI,TS'ICI?IO DE CLEVE1.62\151À E ROBERTO CESAa. SCHNIITZ LUlA, 

OBJETO: N4aiOiçScr rIs'equipamentos agricelan, para aten di'nocr,no rIa dosn,/,rda tia S''noroiie 

da AgI/co/los danar hireleiplo, ricasdo aVies atender as n eneordadas dos peqrrenres e is/oiro 

pmnlsiero.os"fortoo proposta Plaaef0000 o' OroUI, sobE. 545376302I 

VALOR I'O'l'ALt 0529.996,00 (Viste no,e mil, eo,esenlele 005 ei/a 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os papasscoloa ororecedo ar dia 14 (qorsoreal asa ao 

pnrrrrrrs el/a O/rI ortropaoerlp, de ars,rd,r tino- fsstttrr/ivrRI:/o J,e, aro :çro. 

PR,°a04) DE EP.LCLÇÀO: OprArsn de oalIrataçriU cara de IA Ide.acila/ eOeTAO cena inícitt ato 

03.0112023 o oco teaauae em 021052024, podeado a arosone aos (dosado, cor etesierttro/rsle 
com ri que r.otntelr,rr aiir) 57,/poia1, da lei 8.lrbl'r/93, mediante Iplrlts,  

PRAZO 5)0 VICITsCI,5a: O trAaede sIgCeeia seca de 24 leio/e qoalrol deRes, Cor, inicio em 

030112023 a sou aiaoroto em 02012025. 

P10011: CLLVELUVsOIA - P0 

DATA DE ASSINATURA: 02.012023 

Clprrlltrrlioj, 04 de /atrinrr Je 2023. 

IAAFAELA MARFINS LOSI 

Prelella Slaek(pal 

Nti.NICtPIO lOi ('Li VFLÂNI)IA 

EXTRATO DO CONTRATO 54,  252023 

PREGÃO ELETRÕNICO 30.9312022-PROCESSO 30.162/2022 
PARTES: 'ICYICIPIO DE CLE'O'ELÂNDIA E BRIL'750 2. PEREIRA (ANd PEÇAS E MAIAU'T. - ME, 

OBJETO: Aquloiçle de erpj'rpanreelec agrlcel,o, pana arerdiroeruo da demanda do Secretaria 

de ApóLeo/ilipa desce MaD/eiplo, vianoado aaaion cacesler a. Iloeaaaidadsa das peqosrrrn c medjos 

produtores confessos psnapcncrr P/acal'oco.a - SorAil, eden". 043375,2020, 
01.1.010 'fOI/a.l., 0520.000,00 (Vinte pr:t 

CONDIÇÕES si; PAGANII/rsFO: Ou po(amar'710a oareerct'ào ia dia 14 lqaaIot"e) eI rio 

primeiro dia UnI sales.qaeroe de acordo Cem o', feee.olierOIOá doa ser'rnços. 

PAZO DE. EXECUÇÃO: Opearc do conetalação SOlA do lR(dcr'oiao) te0001 com inicio ocr 

53512023. soa :i/eaeine em 0206/2022, podendo e eemme soe dilatado, .rc conformidade 

0005 e que estabelece ar//se 57. inciço Ida lei 0.661/43, mediante temo ad/Use. 

PRAZO D6;vIG.recIA: OprAcoslrrigUlria.rráde2Lu (vinte quatro) maono,aoctiríUionie 

01912023 e seu //nseibortn 0210I2021. 

0,000: CLE\'ELÂNDI.N- 05 
DATA DE .NSSINATUR,As 02JO1I 2023 

CleuslOaldIA 04 do i.aoire de 2025. 

RAP.SELA MARTINS LORI 
Prefeita Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO N°007 DE 4 DE JANEIRO DE 2023 
Súmula: Designa empregada do quadro do CONIMS para alojar ia 
fiscalização geral dos instrumentos do COntralação forrados copio outras 

PeSSOaS joriciCA para aquisição de bens e de serviços e dá outras 
providêoCiaS. 
A Integra encontra -se cllspooslvel nos seguintes endereços elet,dnicoo: 

	

itttoa,//w.s'as'. 7.'o,filelli/.ç'CIlll I;r/ e litllr.//lr'OI.W 7I//ur/LO /t/t/Ç'íN:i s'T'P'.f:''iTiiJI' 	 / 
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Totalizando por fornecedor: 

FORNECEDOR 	 1 N(JMERO DO CNFJ 	 VALOR TOTAL RS 

MP SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 	 23.987.50210001-53 	 179.964.00 

Nas condições de sua proposta e do edital. 
Valor total da licitação é de R$ 179.964,00 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais). ( 

Coronel Vivida, 02 de janeiro de 2023. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificado r:E2FBC5C3 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
RESUMO DE CONTRATOS 

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico n° 109/2022. Objeto: contratação de empresa(s) para fornecimento de equipamentos e materiais hospitalares, 
eletrônicos e laboratoriais para manutenção da Secretaria de Saúde. Prazo de vigência: 6 meses. Contratante: Município de Coronel Vivida 
juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADAS: 

CONTRATO CONTRATADA CNPJ r VALOR TOTAL 

157/2022 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 03.983.3210001-41 3.435,38 

58/2022 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.721.019,0001-92 4.500,00 

159/2022 M R COMPRESSORES LTDA 07.382.8900001-92 7.306,00 

160/2022 PAPAR CONDICIONADO LTDA 43.075.2360003-61 19.170,00 

16112022 S. C. COMERCIAL EIRELI 120.758A65000l-l3 14.008,00 

Coronel Vivida, 26 de dezembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador: 1088B5EF 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DEPTRAN 

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do 
cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.a  oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV até 09/02/2023, o qual será remetido 
à JARI para julgamento. 

Placa Veiculo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor infração 

AGY4105 275410N1C0010934 2710912022 50020 R$ 260.32 

A1T4349 275410D000023005 09110/2022 74550 R$ 130.16 

AJ13300 275410D000023013 0911012022 74630 R$ 195.23 

AJT9130 275410D000022995 09/1012022 74550 R$ 130.16 

AJYSJ49 275410D000022965 0811012022 74550 R$ 130.16 

AKN7004 2754101)000023037 1111012022 74550 R$ 130.16 

AL06608 275410N1C0010966 27/0912022 50020 R$ 390.46 

ALP6979 2754100000023036 10/1012022 4550 R$ 130.16 

ALZ5038 2754100000023031 1011012022 74630 R$ 195.23 

AMX2A15 275410N1C0010952 27/09/2022 50020 R$ 260.32 

AMX2A15 275410N1C0010939 27/09/2022 50020 R$ 260.32 

AMX2A15 2754100000022934 0811012022 74550 RS 130.16 

AMX2A15 275410N1C0010961 27/0912022 50020 R$ 260.32 

AMY4218 275410N1C0010959 2710912022 50020 R5260.32 

ANE8D34 275410D000022919 07/10/2022 74550 R$ 130.16 

AN114503 2754100000022999 09/10/2022 74550 R$ 130.16 

AOF2984 116100E009024517 11/1012022 54284 R$293.47 

A017321 275410D000023019 10/1012022 4710 R$980.41 

AP02199 275410D000023007 09110/2022 74550 R$ 130.16 

AQE8973 2754100000022947 0811012022 74630 R$ 195.23 

AQK4909 275410N1C0010941 2710912022 50020 Rã 390.46 

AQPIG48 2754100000023017 10/1012022 74550 R$ 130.16 

ARD81-148 116100E009308066 09/1012022 70561 R$ 293.47 

ASJ9J84 116100E000277022 11110/2022 54100 R$ 130.16 

ASV9J41 275410D000022994 09/10/2022 4550 Rã 130.16 

ATA7071 2754100000022913 0711012022 74550 Rã 130.16 

ATFIJ76 275410D000022932 0811012022 74550 Rã 130.16 

ATQ6C43 275410N1C0010936 27/0912022 50020 Rã 260.32 

AUU1691 2754 1 0D000022973 0811012022 74.550 Rã 130.16 
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