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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

g
aípio 

Fis D 
CONTRATO N2 160/2022 	 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/n 2  - Centro, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o n2  76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n 2  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 2  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 P A P 
AR CONDICIONADO LTDA, estabelecida na Avenida Primeira Avenida, 26 - Parque 

Residencial Laranjeiras, na cidade de Serra (29.165-155), Estado do Espirito Santo, inscrita no 

CNPJ sob n. 2  43.075.236/0003-61, neste ato representada por seu representante, Sr. Igor 
Labiak Junior, inscrito no CPF sob o n 2  006.041.489-84 e RG n 2  6.454.164-1, (CONTATOS: 

paparcondicionado@hotmail.com  / (44) 3263-5959), 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 9  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 
COD. 

LC  
DESCRIÇÃO MARCA VLUNIT VLTOTAL 

APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT 

12000 BTU'S - MODELO: 

SPLIT HIGH WALL. TIPO 

DE CICLO: QUENTE/FRIO, 

COR: BRANCO, ENCE: NO 

MINIMO A. FILTRO DE KOMECO 

10 10,0 UN 7463 AR: ANTI-BACTERIA, KAC- 1.917,00 19.170,00 

VAZAODE AR: NO 12CHSA 

MINIMO 500 M 3/H. 

CONTROLE REMOTO: 

SIM, TERMOSTATO 

DIGITAL, FUNCOES SLEEP 
E SWING, VOLTAGEM 

220 V,_  MANUAL _DE  

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

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

Página 1 de 14 



N. 

co 

o 
LO 

o 
o 

o 
o 
LO 
LO 

o 
o) 

-o 
-o 
o 
o 
o 
E 
o 

cl) 

o 
o 

o 
LO 

o 
o 

o 
o 
LO 
LO 
o 
ccl 
o 
ccl 
o 

cl) 
> 

E 
o 

o 
o 
0 

ccl 
-o 
> 
> 
cl) 

o 
o 
o 

(cl 

LU 

Da) 

> 
Lii 

<v) 
z 

<ccl 
- •0 

.0.) 

oco 
cl) 0 

0.) 	ccl 
a> 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANÁ eo 
o 

INSTRUCOES EM 

PORTUGUES PARA USO, 

CONSERVACAO E 

MANUTENCAO DOS  

EQUIPAMENTOS.  

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 n 2  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$ 

19.170,00 (dezenove mil e cento e setenta reais). 

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 del.alhadas no item 7 do Terro de Referência - Anexo 1 

do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

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. 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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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 10-10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
Para este Item deverá ser utilizado o recurso oriundo do Saldo Remanescente de Incentivo 

Financeiro da Resolução SESA n. 2  768/2019 (Ultrassom tipo II) — Conta 60-0 — Fonte 518, 

conforme saldo financeiro disponível e dotações indicadas abaixo: 

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: 4.4.90.52.34 — Máquinas, Utensílios e Aparelhos Diversos 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO 
DESPESA 

DESD. NATUREZA 

Estruturação da Rede de Serviços 

02 06/01 518 1.059 de Saúde 574 2809 4.4.90.52.34 

06.001. 10. 30 1.00 19. 1.059  

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. 

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. 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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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 s 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 9  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. 

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 

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

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

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 cadastrais 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 2  

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 

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 

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 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 

inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Coronel Vivida, 26 dezembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE 
As ddf0,s0g1aI 71 

BARRETO:96731 109991 BARRfl006731109991 
20221227 114834 0300 

Anderson Manique Barreto 	Vinicius Tourinho 

Prefeito 	 Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 	 CONTRATANTE 

Testemunhas: 

P A PAR 
C o N D 	No ç-oo, O  sa OU-pIs5.sscsai, Ou. 

33216689000145. OU-S.s,.w 3a 

N A D O Re00s F~ do B,ass RÊS OU. 
IOFEOERAL OIJ.RFS e-CNPJ AI. CN 
.P A PAR CONOICIOS0000 

	

' D A A P 	 T0A43075236000361 

L 1 	.'+l.) 	1 	 acre  

Dam: 2022 12.27 1521 06-0300 5236000361 FOUIPOVRØRÓe,Versão 1202 

Igor Labiak Junior 

P A P Ar Condicionado Ltda 

CONTRATADA 
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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  425/2022 (Anexo 1) 

LOTE ITEM QNTD UN 
CÓD. 

LC 
DESCRIÇÃO MARCA VLUNIT VLTOTAL 

APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT 

12000 BTU'S - MODELO: 

SPLIT HIGH WALL. TIPO 

DE CICLO: QUENTE/FRIO, 

COR: BRANCO, ENCE: NO 

MINIMO A. FILTRO DE 

AR: ANTI-BACTERIA, 

VAZAO DE AR: NO 

MINIMO 500 M 3/H. 
KOM ECO 

10 10,0 UN 7463 KAC- 1.917,00 19.170,00 
CONTROLE REMOTO: 

12 CH SA 
SIM, TERMOSTATO 

DIGITAL, FUNCOES SLEEP 

E SWING, VOLTAGEM 

220 V, MANUAL DE 

INSTRUCOES EM 

PORTUGUES PARA USO, 

CONSERVACAO E 

MANUTENCAO DOS 

EQUIPAMENTOS.  

(dezenove mil e cento e setenta reais) 

2. Justificativa: 

2.1. Primeiramente vale citar que a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 6, positiva 

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

verbis: 
"Art. 69 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

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

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$ 19.170,00 (dezenove mil e cento e setenta reais) 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. 

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. 
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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: 
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 

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. 
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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, previdenciá rias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência 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. 9  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. 

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. 
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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. 

102. 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 solicitac½ 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 aplicação 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. n2  73, inciso 

li, alíneas "a" e "b", e Art. n 2  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. 

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. 
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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 

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

Contratante. 

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

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. 

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

contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n 2  8.078, de 11/09/1990 - Código de 

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 

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 

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

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. 

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. 
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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. 53 3000/1190-1. 

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. 

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, 

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. 
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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 n 2  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 

Municipal n2  7.662 de 14 de Junho de 2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal do Contrato 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da indicação e 

afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de Referência e 

demais anexos. 

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

Vinicius Tourinho 
	

Jaiana Kevilin Gubert 
Secretário Municipal de saúde 

	
Secretaria Municipal de Saúde 

Gestor 
	

Fiscal 

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

ao processo licitatório. 

Coronel Vivida, 10 de novembro de 2022 

Coronel Vivida, 26 dezembro de 2022. 
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CONTRATANTE 

 

P 	PAR 	
l— Assinado digitalmente por P A P 

	

/.\ 	
- AR CONDICIONADO 

LTDA:43075236000361 

	

O 	O 	
NO: CBFl, S.ES, L=SERRA. O 

( 	 I's.t 	( 	= ICP-Braoii. 00-preserocal, Ou 

	

1 	 '..J 	=33216689000145, OU. 
Secretaria da Receita Federal do 

O
Nu 1 A Brasil- RFB, OU.IDFEDERAL. 
1 1 P OU..RFB e-CNPJ Ai, CN=P A P 

AR CONDICIONADO 

L 1 D 1A,  430 LIDA 43075236000361 
Razão: Eu sou o autor deste 
documento 

75236O00 Localização: 
Data: 2022.32.27 

361  ForO °DF Reade Versão 

Igor Labiak Junior 

P A P Ar Condicionado Ltda 

CONTRATADA 

E 
O o 
o 
O 
•0 

0 
> 
> 
0) 
O 
O 

O o 

 

Vinicius Tourinho 

Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

o) 
1-20 

WO) 
0 0) 
Da) 

z - 

LLJ 
> 

z 
u) 

<IS 
—7 -r: 

0) 
Oco (/) 0 
0)50 
O. > 

CIO 

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

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

O IS 
O. O 

- 	0) (5> 
cv 

(7 (5 
<O- 

Página 14 de 14 

7- 
7-- 

7-- 
o 
Lo 

o 
7-. 

o 
LO) 
LO) 

O 
01 

'O 
o 
O 
a) 
E 
O 

O 

II) 

7-
7— 
o 
o 

7-- 
o 
LO) 

o 
o 
7-. 

o 
o 
LO) 

O 
IS 
U 
(5 
o 

a) 
> 



VERIFICAÇÃO DAS 

ASS;NATURAS 

Código para verificação: 5500-7ACD-5074-B877 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

*/ 	JAIANA KEVILIN GUBERT (0FF 059.XXXXXX-94) em 03/01/2023 16:00:03 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

hltps://coroneivivida.ldoc.com  br/verificacao/55DD-7ACD-5074-B877 



"P4\ 

DRWO DO SUDOESTE EDITORA 
J U RI TI 	Assinado de forma 	ir 

EDÍIORA JuRm 
LTDA,'801 92081000108 

LTDA:80 1 920 Dados; 0023.0104 16;09;42-03' 

81000108 Publicaçoes  t 	Caderno Integrante da Edição n o  8301 
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. 

nccn oe 20.000800 cir avenço oe oonesçÂo 

ave,, lesSeaD4t . Ir * 
e 	 ~Ma 500. 'a' ,alaceo.0 02020 

SUMULA DE C00c0L3500. av.osuçÁo o. LICENÇA uuoaeensc ,8ejncaou 

S.».aO,,.0 .040.5 o... ...aoo. o. 
...... 

ni ~EstIÃO DI nIOOseÇAOauacLaaçu DL OODO,oçAu 

(U0 	 80$ 
uto94'ano , 000, 	a.c,sata00onou.5 00 

08 Ceec.0040 o. n..ovuçdu Ou d'Iça 08 OOLnAÇÂo 

a. 	 .1.".,. Ic.0014,.5, vonca Oo.nso85 '(010 	 .800. A. 0812)2021. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
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.00 pala aat.ad.da Ao 50.5510,01080488. 'nu/dAR, na Roasna PR-280, 10400, Bae'c São 
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ltcícoro 

MI)'oi( .IPet ISP FOTO) 8805(1) 
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i4/0'ltC:00000E CORONEL VIVIDA ..05 
RESUMO DE CONTRATOS 

SaNeava .0001.0 000580 000rtovo 	 099022. 0056c eoI%noOaçáA a. .ecoee,99I Da'. tPsea.noçc O, 
.oacalnosAo. . ns,Aet08 houc,tal,o., .IeOloico. a IaEo,,tnv,6 na,.  ,r,a,v,4.vçan 0e SononOa.a de SacO.. 
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Sai CONTRATADAS 

CONTRATO 1 CONTRATADA 	 CNPJ* 

1520030 
DE E001008000110S 

53.oO-o,a2tlCeZoI-eI 

' 

3.433,38 

CIRURGICA 	 AURORA 	 PRODUTOS 
'IOSPIIALARES LIDA 

15802022 819 COMPRESSORES LIDA 01,362,599500140 1 	 7.308,00 
100.'2022 
10,02022 

PAPAR COedCloOocOO LIDA 
S. C. 000IERCIA. 0000(0 

a3.075.234000.340 
. 20,758.46502301.13 

1 	 10.07000 

1 	4.080,00 

MUSICIPO DE CORONEL VIVIDA- POR 
AVISO DE UCT'AÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÕSICO 94' 0302023 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. MIOLO CONCORRÊNCIA 
094800: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUI/ARA E EVENTUAL AOUISIÇÁO E INSTALAÇÃO 
DE GRAMA SINTÉTICA E PARQUES INFANTIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 
AREÃO PUBLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINIS9.AÇÂO 
MUNICIPAL, Io,oM da cadaaIo das p0000aca.: e paIS' das 58E00"*o do oa 06 de ,une.'o da 
2O2lalCàaOObOOsApdo dia 2O de janeiro 0e2023.Abae'N.aa das peoposa.ap0s,,Çna00erl', 
000:, 25 da ).nelm 002023. kvtlo 4. Monta do Preços 8, t05100n,e da 00.20 da ao,00 Ou 
2023 VALOR MÁXIMO TOTAL RI 1.705.450,00. P,turo de o'gênca 12 ,oe,eo. Os 

2)3000 monto, para bce$aO 08 Pregão ISolo/neo estão dis2on/oe,snosdeuooc,Soteooe,- 

Iv'oTms 	 4 çden: /40) 3232-0300. 00,0, V:c:Oa. 04 aa;araro de 2223. J018ra 954,0. 
Presidiário na CPU. 

Md 7.ICIPIO SE PAIO BRANCO 
F,sooa, Ice,.,., da NJoc.,,co 0I5200,l..00. ele Rc0deo. de P,oç.. .11)0)10. P,'c/a.. F.Iclv/o/,.,e• 
aEle2I, P,nvee,a O- 22602001. PARTES: 91a(0elpio de 0.!, 210.00 a Pml.tned F.pe.ao8olto. 

Lida. (010111(0. 0oo ,I,c'uçIe de Oag,n,a do Poço, no,.  Oo,e. c .noii sqaa,çac de 000000,esA.500 
petco'sole, cc Caspa,..' Ia Asvç0a S4,,co ,eL'siaoa,Ioo e. ETPO'IF - S,IoçAa Sep000 ole 
S1cdoso.ee,o poalcecko mpcclflooa da ocd,oao,onlo voe,olu,dve polo .,oa/op,a, casa de abonoledo. 
ÇAPV - Çeol.aole Ate'5OAPA,lO'dOOA,,OeVscOlIO', OcUIvs,,,c.de0OAee1Iu1.00A.O5dáOaIdeO)0A 
I/n,d.dc do lesoto \,,edsppac no,,, conoto os oOI,uadcs oso Pníonnaot., o,, 0lalasI0 do pao,000en 
0000 ca.opliaeçPoo dcosda . 500I.S.0001-2 IC001IO-I 0I. .,csdo,do as ccccooidadao da Solocoaco. 
TMvoop,I 0, Sauda Coe/coa o,Occ,k, e' 111112022, a. paaoo p50/san le'enleeAÃA de 
oeooaloOn1l( coeseado da It=s 0000 aO, couleirme plaaollea dimaaood 80 poosel de n.oro.otncoa AO 
.5.5,,. ,o.oI.oA.. ,o.'c. ,O, .5. O., pP'sa..n.eO. .)20 0 00 e ,sa/O,olaa. l',do IE,.ncc, 0812 O-nora do 

SOlAr .OSabo5oP.Oeot,.deve0'ot,, • .)a,00Occ,Eo'o"oIU. 00,5.,. a,oAocNd.S,Lo,o.,ece ,Oaca.2002. 
dedo,, .00.cs.011o. O eoDadcoa.0000nsSI.l,. vsoaon,8.ss,s..mn,onçaeanoso.oeese.I.e.s.( 
dl 000.300. aa.so.AsI .0.. 008.0v es.,,.,. .0,Pados .Ap.Moo. VaoosAOB4O0/es.B Icdaaadd.a. 

oan-58o'.oa.oae.e00mod..so.O. ,ono ,.5o81'ud.emRmp.s.adm,em'I,M.a..e.'.O. 

a. .e.RclpemMA n09p.9co0.m.a.ae.csc 

a/0o00.00000.ns99e-0oa'p.e,a.mansooaee..s.s * .&PopaDDeOonO.00ded. 
NOTA 2-0 S.O'nO P.0.ocos(0 '.5.3. .o.e.,oAo 0.2022. denu'de. 8-' OOe.e.Aa020 P.0.,a..0 E. sala.. 
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MODO - EspIa.',,. eo0,aanoSeo. 01,08 AR sobe 180..'.. a,580, Enoe.o*'Pa,8em 1e Plossopa 

MUNICÍPIO SI CLSVILÀNSIA 
DECRETO NO2302023 

i4cno.:. RAFAEL RARBOZA DOS SANTOS, 
a o.'ao de CHEFE DE 0001NETE. 

O PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA. rs uso tneo,eopnv.o.çóes 
0.94:0 ptovsrao noart. 43, prosa O- da o 2094:o.oa M,cso:pal 

Art. ÍI. F,00 norseado RAFAEL BARBOZA DOS SANTOS. poocom do 
CPF048.734.909-I0. pee$ eo.es.1 as ls'çO,n 00 cargo da CHEFE DE GABINETE. 

AatT- Este deonotc.nt'..n,000,n, dato d. sua pcbl.oaç10o,.oU5an000s 
AOPA.IÇON .000,0,11,0. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÁNDIA, ESTADO DO 
PARARA, EM 540E JANEIRO 002023. 

RAPACLA MART1NS 1051  

MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 

DECRETO 01' 0212023 

2300.,,. o ,essldoo .10/a0 GABRIEL INACIO CORADELI 

do cargo de CHEFE DE GABINETE, 

A PROFETA MUNICIPAL DE CLEVELAUSSIA 00.10//e 

suas alocaçOes laça/a p'e'olas no ao. 43 eco/ao IV oo L./ 0,lIc:oa M,.s.01p,I. 

DECRETA. 

AI, V . Fn.. aaoreoado, $ paos' de94de iav.i'o co 2023. 

O 0001 Oto joAo OABRRL MACIO CORADEU. o'aIpooO, 5' 2728.1 00 50190 do COCOS 00 

GABINETE. 

Aae. r. Sol, 20a'10 ,pI'e em 15001  'ca data de sLa 

p4SIAaçãO ,esogaasdo 03.01.00 n'1692022,.aOao,a'. daloco.çce. em 

GABINETE 	DA PROFETA 	MUNICIPAL DE 

CLEVELÂNDIA. ESTADO DO PARANÁ. EM 04D0 JANEIRO DE 2023. 

RAFAELA MARTINS LOSI 

PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 
DECRETO 900402023 

Nomeia JOÃO AUREO PACOECO, po,a.e.co., 002190 
de SECRETARIO DE OBRAS DE VIAÇXO. 

A PREFEITA MUNICFAL DE CLEVELANDIA 50 uso da soes eCO., çdes 
legais Previstas ra ao. 43 soba VOS Lo) O'gBn'oa 80.0090 , 00/ 

DECRETA: 

Aol. 1 	 Feo nomeado JOÀO AUERO PACHECO colador do 
CPFOO5AOD.7R9.27 pana escoo. s Ionç.00s do oaoço de SECRETARIO DE OBRAS E 
ViAÇÃO. 

AS. 2' Es:e decreto anO. 000Ronadate 28 voe o.o005açdo 'osogando. 
Poalae:a n230:2022 aos/soe-o d'span'çôas em 00,10,0. 

GABINETE DA PROFETA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO 
PARADA EM 045(1 JANEIRO 002323, 

RAFAELA MARTINS LOSI 
Pn.II.M. Municipal 

Foz do Cnoene,  EteogéSca L*da.. CAPA 03.507.0991E0e2.50, lOTO, PADSCD Ose leqoas., ao 1A7 

a lenoAaÇão ne sua Licença de Operação e' 56228020. AR4S até 2310712023. para a Mudado 

de G,'aç0o do Enar9la EIÓBIc. da PCH ASIloS 0003,O00 (002 do Clopns), 29,572 60W. 

localeaca no muno/pio da Cruzeiro do 19o,açA. POR. 

METOICiPIO 01 CLEVSLosNBIA 
ESTRATO DO CONTRNTON. 210003 

PKIiC.ÀO CLI IRÓNICO) 'os, 93/2022 - I'ROCLSR() N. 16212022 
PARTES: M17o'1C2710 DE CLEDtLL'HDIA E ROBERTO CEIAR SCHMII'Z LERA. 

OBJETO: 14400/çHodo.540ipanocTtdo,gncol.e. para .vod/no0040dad.5080d,lI.5Saantase 

de Agricultora doca Moavciçso. o/and,., assim aoendeo .s naoonededee doo peçoe000e medicn 

pmI000SOO.00fcTs,o psapouo, Ploeafnono o TOo.sd. solo os. 0453762021. 

VALOR I'Oi AL: 0929.VRO,00 (Vinte np'a mil, sc,ecen/oce noventa yeai,). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os p.écmcolaB ocoeeoelo no doa 14 )qoetoez2/ ou oa 
nosso,,,, 18 útil ooth,eqooeele, do .,and,, oo,' os Cone/moeu,. ,Ion 0015(000. 

PRAZO DE IXECIÇÃO: Opnocc, de oon000leçAo soe, de IR (dezoito) rePIco coso inicio em 

03:010022 050110010100 001 021042024. podendo o 010oeeeo oco dilatado, em csoEostodadc 
—triu oslodsolpop ud:p 37, iou,o, 1, de o/o R.EAW'ÃI, nos//sal,  

PRAZO EeC VIGÊNCIA: Opeaao4eoogHnolaseeede24 (vinte qoaon0000en, com inicio em 

03.0200270 500 lAeOAId 0000291.2027. 

0(18)1: CLIVALÂNUIA - P0 

DATA DE ASSINATURA: 02.012023 
CIrool0od/04Jp I410/l  do2SDi. 

0000(0510 N004IINR LOS) 
Preto/O, DIuoleIp.I 

Ml.NI('IPII) 1)0 CLEVILÂ°41)IA 
EXTR.STO DO CONTRATO '0.' 2012023 

PREGÃO ELETRÕN3CO N•. 9312522- PROCESSO 91.162/2022 
PARTES: MUIO1010IO DE CLIV LIAs/ADIA £ BRUNO L PEREIRA COSO. PEÇAS E MAUSOTI. .ME. 

OBJETO, Aquisição da eq,aoloarleoloc agflceSs, peno aleed,me,00 da demanda Au 500reteoid 

de A8eocoolToee dcooe Monlcop/o. vaoda a,coS lacado, ao ncousssdadce dos pequenos c rcdoas 

pro/ldl0005 ooníoeoeeo pinapAlod Placoíonno - Da000I, sob os. 094375. 0120. 

VALOR TOTAL: 0120.000.00 (V/e,o ,I em/S) 

CONDIÇÕES 150 p.DGONWS lO Os Pugamc'llon 000,nsndo nu lUa 11 lq010dcTVsI ou nu 

p,ienoieo diu cEI .oAneqoecLp, de coando com ias Ioteeaeeec,Iso da, secs,çol. 

PRAZO 131'F, F.XECUÇI.O: O pe000 dc cooteoU'3o sono oll9 (olcpo/tol TocA 

0301 '2025 e lOA término em 02.002024, padeodao mesmo sen dilaoadp, ocR conformidade 

o que estabelece artigo 57, ia riu) 1.4,lei 8.06as'Q1. mediante aceno adhie,. 

PRAZO filé. VIGÊNCIA: OpoaaadeAigdlooiu será llo2O (vinte quatro) oeouoo, com /rIt/aom 

0101 2023 0000 término em 5210I '202S. 

00000: CLEO'EL&NL)O 5-PIO 

DATADO .NSSINATUR,%: 0291112025 

CIcscIOoU/a, 04 dc jancuro de 2023. 

R.SF.SEL°O NI.SRTITOS LOSI 
Peco//O. MoesloOpel 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO N°007 DE 4 DE JANEIRO DE 2023 
Súmula: Designa empregada do osadro do CONIMS paro atuar 74 
fiscalização geral AOS instrumentos de ccoTIratação firmados com outras 

pessoas j urioica paro aquisição de bens e de serviços O dá outras 

prnvidêocoas. 
A Integra encontra -se diop000ls'eI 000 oopoinlos endereços ololndoiaos: 

I/01,o./to'ooss' /2:0:010/01,011/17:1/E it5: 1/0.05W /l:/IO/lTI0000'UI//L/0))PO.tol'I/llEP 
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Totalizando por fornecedor: 

FORNECEDOR 	 1 N1:JMERO DO CNPJ 	 VALOR TOTAL RS 

Mi' SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 	 23.987.502/0001-53 	 1179.964.00 

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. 

ANDERSONMANIQUEBARRETO 
Prefeito 2'adO' pDOlr: 

lana Roberta Schmid 
Código Identificador: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 n VALOR TOTAL 

15712022 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 03.983.321.000IM 3.435,38 

59/2022 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.721.019,0001-92 4.500,00 

15912022 M E COMPRESSORES LTDA 07.382.8900001-92 7.306,00 

160/2022 PAPAR CONDICIONADO LTDA 43.075.236.0003.61 19.170,00 

161/2022 1 S. C. COMERCIAL ETRELI 20.758.465.0001-13 14.00,00 

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 Infi-aç0o Data lnfruçOo Código da Infração Valor Infração 

A0Y4105 275410N1C0010934 2710912022 50020 R$ 260.32 

A1T4J49 275410D000023005 0911012022 74550 ES 130.16 

A113300 275410D000023013 0911012022 74630 ES 195.23 

A3T8130 275410D000022995 0911012022 74550 R$ 130.16 

AJYSJ49 275410D000022965 0811012022 4550 ES 130.16 

AKN7004 275410D000023037 1111012022 74550 R$ 130.16 

AL06608 275410N1C0010966 27109/2022 50020 ES 390.46 

ALP61179 275410D000023036 10/1012022 74550 R$ 130.16 

ALZ5038 275410D000023031 10/1012022 74630 R$ 195.23 

AMX2A15 275410N1C0010952 27/092022 50020 R$ 260.32 

AMX2A15 275410N1C0010939 2710912022 50020 R$ 260.32 

AMX2A15 275410D000022934 08/1012022 '4550 R$ 130.16 

AMX2AI5 275410NICO010961 27/0912022 50020 R$ 260.32 

AMY4218 275410N1C0010959 27/0912022 50020 R$ 260.32 

ANE8D34 275410D000022919 07/1012022 74550 RS 130.16 

AN114503 275410D000022989 0911012022 74550 RS 130.16 

AOF2984 116100E009024517 11110/2022 54284 ES 293.47 

A017321 275410D000023019 1011012022 74710 R$ 980.41 

AP02199 275410D000023007 0911012022 '4550 ES 130.16 

AQE8973 275410D000022947 08/10/2022 '1630 R$ 195.23 

AQK4909 275410N1C0010941 27/0912022 50020 ES 390.46 

AQPIG48 275410D000023017 10/1012022 74550 R$ 130.16 

ARD8H48 116100E0093081166 09/1012022 70561 R$ 293.47 

ASJ9384 11610012000277022 1111012022 54100 R$ 130.16 

ASV9J41 275410D000022994 09/1012022 74550 R$ 130.16 

ATA7071 2754101)000022913 0711012022 74550 R$ 130.16 

ATFIJ76 275410D000022932 0811012022 74550 ES 130.16 

ATQ6C43 275410N1C0010936 27/0912022 150020 R$ 260.32 

AUU1691 275410D000022973 10811012022 174550 RS 130.16 

ir 
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