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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

Processo dispensa N° 32/2020

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° Processo 87/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 125/2020

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito 
publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75 680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua 
Moises Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP- 
PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, 
centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado com 
enderego a Rua Quintino Bocaiuva , 1584 SALA 02 - CEP: 85010300 - Bairro: Centro, inscrita no 
CNPJ/MF sob 29.178.366/0001-37, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, 
Senhor (a)CAROLINA MARCONDES THOME, portador do RG 84009628,Guarapuava/PR e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 058.495.429-81 denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 
firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitagao, modalidade Processo dispensa, 
do tipo MENOR PREQO POR ITEM, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 
10.520/2002, assim como pelas condigoes do Edital de Processo dispensa N° 32/2020, pelos 
termos da proposta da CONTRATADA datada de 07/08/2020 e pelas clausulas a seguir 
expresses, definidoras dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto a AQUISIQAO DE EPI'S E EQUIPAMENTOS DE 
PROTEQAO INDIVIDUAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNCIICPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.. - TERMO DE REFERENCIA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL com entrega parcelada, destinados ao atendimento 
das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital 
especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade Processo dispensa N° 
32/2020 parte integrante deste, independente de transcrigao. conforme segue:

Parana, nas quantidades e

ITEMS
Lote Item Cfidigo do Oescrifaodo produto/servigo Marca do Unidade Quantidad Pre?o Prepo total

100,00 , Is.OO
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DE PROTEgAO 
INDIVIDUAL/INCOLOR

001 -
Lote
001
LOTE: 2 23392 (ID:BR0375041) AVENTAL 

DESCARIAVEL DE TNT 
35G120CM INMETRO

UND 4.000,00 7,98 31.920,00
001 -
Lote
001
LOTE: 3 23391 (ID.BR0428615) TOUCA

descartAvel
SANFONADA

UND 5.000,00 0,16 800,00
001 -
Lote
001

(ID:BR0435202) MASCARA
CIRURGICA COM 
ELASTICO TRIPLA -ANVISA
descartAvel

LOTE: 4 23390 UND 10.000,00 1,10 11.000,00
001 -
Lote
001

TOTAL R$ 44.520,00

VALOR TOTAL DOS (TENS: R$44.520,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reals).

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

A legisla^ao aplicavel a este Contrato e a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei 
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragoes e demais disposigoes aplicaveis a Licitapao e Contratos 
Administrativos, bem como as Clausulas deste instrumento e, supletivamente, os principios da 
teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

§ 1° - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das clausulas do 
presente contrato serao resolvidos segundo os principios juridicos aplicaveis, por despacho 
fundamentado por assessor juridico desta municipalidade.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de Processo dispensa N° 32/2020 e seus Anexos, 
Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3° - Apos a assinatura deste Contrato, toda comunicagao entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA sera feita atraves de correspondencia devidamente protocolada.

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do Processo dispensa N° 32/2020 e 
respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sitio do 
Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Diario do Municipio, constante do Procedimento 
Licitatbrio N° Processo 87/2020, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante 
vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigagoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

/
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As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 10.520/2002, Lei 
Federal n° 8.666/93, ao Edital de Processo dispensa N° 32/2020 e as clausulas expressas neste 
Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Paragrafo Unico - Constituem obrigapoes da CONTRATADA, alem das demais 
previstas neste Contrato:

I -Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no enderepo situado na Rua Maximiliano 
Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado Parana, Fone 
(042) 3657-2219,indicado pela Administrag^o, acompanhadas de notas para conferencia, a qual 
ocorrera no ato da entrega e no local de recebimento;

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia e 
capacitagao, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao CONTRATANTE 
durante a vigencia do presente contrato, bem como os relatives a omissao pelos encargos 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigencias legais inerentes a 
este instrumento;

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados a execugao do presente contrato;

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de Processo dispensa N° 32/2020 
que deu origem ao presente instrumento.

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informagoes 
relatives ao fornecimento do objeto;

VII - Apresentar certidao negativa dos tributes antes de cada pagamento a ser efetuado 
pela Secretaria Municipal de Finangas;

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA 
efetuando os pagamentos de acordo com a Clausula Nona;

II - Fornecer e colocar a disposigao da CONTRATADA todos os elementos e informagoes 
que se fizerem necessaries a execugao da contratagao;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratagao;

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execuqao da presente contratagao por urn representante da 
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso do fornecimento e 
de tudo dara ciencia a Administragao, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.

VI - A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da contratagao em conformidade com o Artigo 70, 
da Lei Federal n° 8.666/93.

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto 
deste contrato, dentro dos elevados padroes de eficiencia, capacitagao e responsabilidade;

VIII - Efetuar o pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia apos o 
subsequente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - O objeto devera ser de primeira qualidade, e devera ser entregue em ate 48 (quarenta 
e oito) horas, apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao 
da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, 
mais especificamente & comissao de recebimento de mercadorias.

II - O prazo para entrega do objeto licitado sera de ate 48 (quarenta e oito) horasapos o 
recebimento da requisigao encaminhada pelo Departamento competente.

Ill - O ato de recebimento do objeto licitados, nao importa em sua aceitag§o. A criterio da 
Secretaria Municipal de Administragao, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe ao 
fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, do material que vier a ser 
recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, apresentar defeitos de fabricagao 
ou dano geral, identificado na entrega ou no perlodo de verificagao;

IV - Por ocasiao da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera obrigatoriamente emitido 
pela razao social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentagao de regularidade fiscal 
apresentada na habilitagao e no contrato firmado.

V - Os produtos a serem fornecidos devem ser de "I3 qualidade”, compreendendo-se por 
esta expressao o melhor tipo de cada produto a ser fornecido.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527<H>09 =T*R
Fone Fax: (42) 3657-1222 "
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VI - O material oferecido devera atender estritamente as descrigoes constantes no Anexo
I.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

No desempenho de suas atividades, e assegurado ao orgao fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execugao do presente ajuste em todos os termos e condigoes.

§ 1° - A agao ou omissao total ou parcial do orgao fiscalizador nao eximira a 
CONTRATADA da responsabilidade de executar o servigo com toda cautela e boa tecnica.

§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagao 
tomara as providencias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicagao das penalidades 
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas 
alteragoes posteriores.

§ 3° - A fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nao eximira ou reduzira em nenhuma 
hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, 
mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal 
de Administragao.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao, correrao por Dotagoes 
Orgamentarias especificas, a saber:

IdotaqOes
iGrupo da fontsmim Funcional programatica Natareza da despesaFontede

recursolisas

Do Exercicio6200 08.002.10.122.1001.2145 339 3.3.90.30.36.00

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$ 44.520,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e
Vinte Reals).

II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente apos o 
fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por 
quern de direito. O pagamento ficara condicionado 3 comprovagao d^ reg^laridade fiscal da 
Contratada (a criterio da Contratante).

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270- 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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III - Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstancia que desaprove liquidacao, 
a mesma ficar£ pendente e o pagamento sustado, ate que adjudicatario tome as medidas 
saneadoras necessarias.

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

O contrato tera vigencia de 147 dias (Cento e Quarenta e Sete dias) dias, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administragao, mediante termo aditivo, 
ser prorrogado por iguais e sucessivos perfodos.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE
Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

I -Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo com o item 
7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a Pregoeira 
examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta 
ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor prego.

II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 
sua execugao, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao 
e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao Publica pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja 
proferida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das 
multas previstas neste Edital, alem de outras cominagoes legais, nos termos do Art. 7°, ‘‘caput", da 
Lei n° 10.520/2002.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

I - O descumprimento dos prazos ou das especificagoes exigidas ensejara aplicagao ao 
inadimplente de multa garantida defesa previa, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, 
calculado sobre o valor total do objeto licitado nao entregue ou entregue fora do prazo ou ainda 
em desacordo com as especificagoes, ate o limite de 15% (quinze por cento).

II - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou ainda pela desist§ncia da proposta 
apos a fase de habilitagao, sem motive justo decorrente de fato superveniehte, a Administragao

/

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527 
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podera, garantida a pr6via defesa, aplicar a contratada as demais sanpoes previstas no Art. 87 da 
Lei n° 8.666/93, conforme o caso a saber:

a) Advertencia;

b) Suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao por prazo de 02 (dois) anos;

c) Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto 
perdurem os motives de punipao, ou que seja promovida a reabilitagao perante a Administragao;

III - A CONTRATANTE poderci, tambem, efetuar a retengao de uma unica vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensagao das multas aplicadas de uma unica vez 
ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de notificagao ou 
interpelagao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicara a aplicagao das penalidades previstas na Clausula 
anterior, por intermedio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), admitido 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis. contados da data de recebimento do AR.

Qualquer comunicagao do(a) CONTRATADO(A) a CONTRATANTE sera feita mediante 
documento que sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratagao. o mais alto padrao de etica durante todo o processo 

de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes 

praticas:

a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de 

servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

b) “pratica fraudulenta": a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de

influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;
//

/
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c) "pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

maislicitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 

orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao- 

competitivos;

d) pr£tica coercitiva": causar danos ou ameagar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participagao em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva : (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de 

alegagoes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengao seja impedir 

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa 

flsica, inclusive declarando-a ineleglvel, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 

meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas 

ou obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao um contrato financiado 

pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA Considerando os propositos das cl^usulas acima, a 

CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 

execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a 

execugao do contrato."

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO
//

/
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A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na 
presente contratapao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRA!AQAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do julgamento 
das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade Processo dispensa N° 32/2020, 
mediante parecer exarado pela Procuradoria Jundica de Palmital - Parana e autorizagao do 
Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir duvidas ou questoes oriundas 
do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual
na presenga das testemunhasem 03 (tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito 

abaixo.

Palmital-PR, 07/08/2020.
/

VALDE^DESOUZA
Prefeito Morrfcipal 
Contratante

w An •>w-vv^
VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP 
CAROLINA MARCONDES THOME 
CPF: 058.495.429-81 
CONTRATADO:

Testemunhas:

NOME:

Rua Moists Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CHEILA PECf 
03113798930

IBEIRO DEJESUS JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO 
53732308987

Rua Moises Luplon, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRA! O DO CONTRATO DA DISPENSA 032-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO 
Departamento de Compras e Licita^oes
Processo dispensa N°32/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 87/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 125/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR,
juddica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion 
n° 1001. Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado 
pclo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADO: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
EPP. pessoa juddica de direito privado com endere9o ci RUA 
QUINTINO BOCAIUVA , 1584 SALA 02 - CEP: 85010300 - Bairro: 
Centro, Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ/MF sob
n°29.178.366/0001-37, neste ato representada por seu (sua) 
representante Legal, Senhor (a) CAROLINA MARCONDES 
THOME, portador do RG n° 84009628 SSP/PR e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 058.495.429-81 denominada CONTRATADA. 
AQUISICAO: AQLIISICAO DE EPPS E EQUIPAMENTOS DE 
PROTECAO INDIVIDUAL, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

pessoa

jo

DATA DO CONTRATO: 07/08/2020 (sete dias de agosto de 2020) 

VIGENCIA: 31/12/2020 (trinta e um dias de dezembro de 2020).

VALOR TOTAL: RS 44.520,00 (Quarenta e Quatro Mil, 
Quinhentos e Vinte Reals).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Noemi de Lima Moreira 

Codigo Identificador:8EA2A0DC

Materia publicada no Diario OFicial dos Municipios do Parana 
no dia 10/08/2020. Edi<?ao 2070 
A verifica^ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomiinicipal.com.br/amp/
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