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Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.904, DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

Nomeia Agente de Contratagdo, Pregoeiro e 
equipe de apoio para conduzir os atos das 
licitações e contratações  municipals  derivadas da 

• La  Federal n°14.133/2021. 

0 Prefeito do Município de Capanema/PR, no uso de suas atribuições legais. 

RESOLVE 

Art,  10 Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker  Pagani para exercer a função de AGENTE 
DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO(A) do Município de Capanema, a Em de conduzir os atos das 
licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021. 

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, o(a) agente responsável pela 
condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).  

Art.  2° Nomeia-se os servidores  Caroline  .Pilatl,  Jean  dra Wilmsen e Luciana Zanon para 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal 
n° 14.133/2021. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o(a) Agente de 
Contrataçao e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuiçOes.  

Art.  30  Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tomada 
de decisões, o acompanhamento do trâmite da lie.  itação, o impulsionamento do procedimento licitatório 
e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 
homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e 
jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

§ 1° 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio 
quando necessário e delegará as atribuições para .o regular desenvolvimento das licitações e contratações 
municipais. 

§ 2° 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos, 
que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.  

Art.  4° A presente portaria entrará em Vigor na data de sua publicação. 



Jon a Welter  
Secretário nicipal de  Saúde  

Município de 
Capanema PR 9Q002 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Jonas Welter  
PARA: Américo  Be116  

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização 
para AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

0 valor máximo para o item foi definido através do menor prego obtido 
entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem 
em anexo ao Termo de Referência. 

0 custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 
17.476,95(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco 
Centavos). 

Respeitosamente,  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.SECRETARIA INTERESSADA. 
1.1. Secretaria Municipal de Saúde 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO 

PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

3.RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1.  Jonas Welter  

4. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se esta aquisição através de Processo Dispensa de Licitação, tendo 

em vista que alguns itens que compõem este Termo de Referência resultar= desertos 

nos Pregões Eletrônicos n.° 38/2021 e n.° 67/2021, realizados por este município, e/ou 

não possuem mais saldo disponível para aquisição. 

2.2. Diante do cenário epidemiológico causado pela Covid-19, foram necessárias 

mudanças e adaptações no sistema de saúde municipal, sendo priorizado o atendimento 

domiciliar e individualizado, tendo em vista o elevado índice de ocupação de leitos hospi-

talares por pacientes acometidos pela doença. 

2.3. Ademais, cabe destacar a falta de insumos hospitalares ocorrida durante a 

pandemia da Covid-19, sendo parte importante da matéria prima necessária para a fa-

bricação destes insumos obtidas no mercado internacional, tornado os pregos suscetíveis 

variação cambial, o que acarretou na insegurança de fornecedores de produtos hospi-

talares firmarem Ata de Registro de Pregoss com o município para o fornecimento destes 

materiais. 
Considerando que os itens que compõem este Termo de Referência são necessários 

para o atendimento básico de saúde, esta Secretaria propões aquisição através de Pro-
cesso Dispensa de Licitação, tendo em vista que os demais materiais hospitalares e odon-
tológicos estão sendo adquiridos das Atas de Registro de Pregos vigentes 

5.DEFINI AO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/servigo 

Nome do produto/serviço Quan.tida 
de 

Unidad 
e  

Prego 
maxim  
o 
, 

Prego 
máximo 
total 

1 57707 ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, 
APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, 
MATERIAL: ALVEJADO, 
PURIFICADO, ISENTO DE 
IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO 
ESTÉRIL. CÓDIGO BR 0407961 

250,00  PCT  2,13 532,50 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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2 62532 APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO 
HASTE:DOBRAVEL, TIPO 
USO:DESCARTÁVEL, 
MATERIAL: PLÁSTICO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PONTAS FIBRAS NÃO 
ABSORVENTES, TIPO PONTA:FINA. 
PACOTECOM 100UN UNIDADES. 

70,00  PCT  8,32 582,40 

3 62530 CURATIVO  ALVEOLAR  COM 
PROPOLIS FRASCO 10 GRAMAS 

13,00 FR 27,85 362,05 

4 62531 EMBALAGEM PARA 
ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, CERCA DE 60 
G/M2, ENVELOPE, 
AUTOSSELANTE, CERCA DE 9 X16 
CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO 
ÚNICO 

2.500,00  UN  0,18 450,00 

5 60791 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  EMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439626) 

30.000,00  UN  0,44 13.200,00 

6 60794 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  ÊMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439625) 

5.000,00  UN  0,19 950,00 

7 60793 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  EMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439624) 

5.000,00  UN  0,28 1.400,00 

TOTAL 17.476,95 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DO OBJETO/SERVIÇO 

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais solicitados em 

parcela única, em até 10 (dez) dias fiteis após a solicitação formal do Departamento 
de Compras do Município de Capanema-PR,  a qual somente poderá ocorrer 

posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal 

solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

6.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as 

seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

a) Discriminação dos materiais a serem adquiridos; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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b) Local onde serão entregues os materiais; 
c) Prazo para entrega dos materiais; 
d) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 
e) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do 
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo 
pedido a. empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de  
empenho.  

6.4. A empresa licitante deve negar a prestação dos serviços caso estes sejam soli-
citados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2. 

6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penaliza-
gdo para a empresa vencedora do certame. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ATA 
7.1. 0 Ata de Registro de Pregos terá vigência de 12 (doze) meses 

8. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ATA 
8.1. 0 Ata de Registro de Pregos será gerenciado e fiscalizado por Fulvio  Juliano  

Piva 
9. AMPARO LEGAL  
Art.  75. Ê dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e 
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e 
compras; 
10. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
10.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Saúde de 
Capanema, CNPJ: 09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n° 681, centro. 
Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Jonae-Welter  
Secretário  AI • • 

, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



õeTi Kriger Becké4agani 
Chefe do Setor de Licitações 

Municipio de 
Capanema PR  

• CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, informo que a orgamentagdo é feita pela 
Secretaria Demandante e não pelo Setor de Licitações, por esse motivo a Planilha com o 
Prego final é assinada pelo(a) Secretário(a) da Pasta. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ORCAMENTO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UN.  QTDE. 

MENOR 
PREÇO DOS 

ORÇAM ENTO 
S 

TOTAL 

1.  
57707 - ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, 
PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NA() ESTÉRIL 
(PACOTE 100 UNIDADES) BR0407961 

PCTE 250 2,13 532,50 

2.  
62530- CURATIVO  ALVEOLAR  COM PRÓPO LIS FRASCO 
10 GRAMAS  FR 13 2785 , 362,05 

3.  

62531 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO, Cl FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ENVELOPE,  
AUTOSSELANTE, CERCA DE 9 X16 CM, C/ INDICADOR 
QUÍMICO, USO ÚNICO 

UN  2.500 0,18 450,00 

4  

60794 - SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO 
CENTRAL  SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM  
INDIVIDUAL. (BR0439625) 

 UN  5.000 0,19 950,00 

5  

60793 - SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO 
CENTRAL  SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM  
INDIVIDUAL. (BR0439624) 

 UN  5.000 0,28 1.400,00 

6  

60791 - SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO 
CENTRAL  SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439626) 

UN  30.000 0,44 13.200,00 

7 

62532- APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO 
HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, 
MATERIAL:PLASTIC°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO 
PONTA:FINA. PACOTECOM 100UN UNIDADES. 

PCTE 70 8,32 582,40 

POSSATO 

POSSATO 

POSSATO 

ABC 

DISPROBEL 

ABC 

ODONTOMEDI 



0)kçios 

DATA 
07/03/2 
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ENC: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA... mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: ENC: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA E ODONTOLOGIC Ü 0 9 
De: <admsaude@capanema.prgov.br> 

Data: 09/02/2022 15:59 

Para: "AZ  Dist.  Medicamentos." <az.medicamentos@gmail.com>  

CC:  "Sirlei Fatima Follador" <angeomed_@hotmail.com> 

Prezado Fornecedor, 
Segue solicitação de orçamento para aquisição de materiais hospitalar e odontológico, através de 
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO,  destinados à utilização pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Capanema/PR, conforme descrição em anexo. 
O orçamento deverá ser devolvido o mais breve  possível,  carimbado e assinado.  

Agradeço antecipadamente! 

Att.,  

Manisa Pontin 
ip adinsaude&apanema.prgovbr 

(46) 3552-1431 
(46) 98832-8824 
Municipio de Capanema - PR 
Seortaria de  Saúde  

—Anexos: 

• 
1mage003.png 0 bytes 

Outlook-4usi1pbz.jpg 0 bytes 

Carol%20Revers.png 0 bytes 

LUIZ.png 0 bytes 

1mage001.png 0 bytes 

1mage001.png 0 bytes  

1mage004.png 0 bytes  

Outlook-m02vwjbu.png 0 bytes  

image001.png 

image001.png 

0 bytes 

0 bytes 

385KB ORÇAMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO E HOSPITALAR.docx 

1 of 1 25/02/2022 11:06 



0 bytes 

0 bytes 

Carol%20Revers.png 0 bytes 

LUIZ.png 0 bytes 

image001.png 0 bytes 

image001.png 0 bytes 

1mage004.png 0 bytes 

—Anexos:  

1mage003.png 

Outlook-4usiipbz.jpg • 

ENC: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA... mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: ENC: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA E ODONTOLOGICO 

De: <admsaude@capanema.prgov.br> 

Data: 10/02/2022 07:54 

Para: <roberto@dentalfusao.com.br> 

Q 010  

Prezado Fornecedor, 
Segue solicitação de orçamento para aquisição de materiais hospitalar e odontológico, através de 
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO,  destinados à utilização pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Capanema/PR, conforme descrição em anexo. 
O orçamento deverá ser devolvido o mais breve  possível,  carimbado e assinado.  

Agradeço antecipadamente! 

tt,  

Marisa Pon tin 

ildirM4..qd?..gq.P.212.eMILPIAPY.12,!* 
(46) 3552-1431 
(46) 98832-8824 
MuniaPio de Capanema - PR  
Secretaria  de Sat'uk  

1 of 1 
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Secretaria da Saúde  

ii  

SECRETARIA  DE 

MODE 
CAPANFMA-PR  

 

ORÇAMENTO 
RAZÃO SOCIAL.: POSSATTO & POSSATTO  [FDA  EPP 
CNPJ: 72.150.550/0001-06  E-MAIL:  dentalmedchico@outlook.com  
ENDEREÇO: Rua Uniáo Da Vitoria N" 37. 

COMPLEMENTO: SALA? BAIRRO: MINIGUAÇU 
TELEFONE: (46) 3057.1881 CONTATO: ANTONIA / ROGÉRIO 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO UF: PARANÁ 

r-72.150.550/0001-061  
POSSATO & POSSATO OW EPP 

Rua: Unitto  da  Vitõria, 37 
B: Miniguaçu CEP 85606-586 

, Francisco BeltrAc PR  

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA USO JUNTO As 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. 

MODALIDADE: PROCESSO DISPENSA DE LicrrAcAo 
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 
VALIDADE: 6 MESES 

Item Nome do produto/serviço Quantida 
de 

Unidad 
e 

Preço  
máximo 

Prep  
máximo 
total 

1 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PU-
RIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL (PA- 
COTE 100 UNIDADES) BR0407961 

250  PCT  R$ 2,13 

2 CURATIVO  ALVEOLAR  COM PROPOLIS FRASCO 10 
GRAMAS 13 FR RS27,85 

3 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CI-
RÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, 
CERCA DE 60 G/M2, ENVELOPE, AUTOSSELANTE, 
CERCA DE 9 X16 CM, Cl INDICADOR QUÍMICO, USO 
ÚNICO 

2500  UN  R$ 0,18 

4 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL 
SLIP,  ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-
RADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVI-
DUAL. (BR0439625) 

5000  UN 

5 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO CENTRAL 
SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-
RADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVI-
DUAL. (BR0439624) 

5000  UN  ,  

6 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL 
SLIP,  ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-  
RADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVI- 
DUAL. (BR0439626) 

 

5000  UN  

.- 

(:)!  

,0 

DATA : 10 De Fevereiro De 2022. 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO ik SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MAIS BREVE POSSÍVEL OU NO  EMAIL:  admsaude@capanema.pr.gov.br  COM CABEÇALHO 

DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

RUA AIMORES, 1681— Centro — 85760-000 CNPJ: 09157.931/0001-72, 

Fone:(46)3552-1431 E-mau: saude@capanema.pr.gov.br  

CAPANEMA — PR 



POSSATTO & POSSATTO LTOA 
ChIPJ. 72 150.550/0001-06 

(;:g (46) 30574881 

, uniao do vitária,37 Soict 01 Miniquoçu 
'Froncsco Reltrao Porar46, - CEP: 85 60b-586 • 

Der rat 

4t2 S 

RE: ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO... mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: RE: ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR 

De: "Dental Sol Sul" <dentalmedchico@outlook.com> 01 2  
Data: 11/02/2022 09:55 

Para: <admsaude@capanema.pr.gov.br> 

Bom dia, 
Segue orçamento.. 

Atenciosamente, 

De: admsaude@capanema.pr.gov.br  <admsaude@capanema.pr.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 13:16 
Para: 'Dental Sol Sul' <dentalmedchico@outlook.com> 
Assunto: ENC: ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 

Prezado Fornecedor, 

Segue solicitação de orçamento para aquisição de materiais através de PROCESSO DISPENSA DE 
LICITA0.0. 

O orçamento deverá ser devolvido o mais breve  possível, carimbado e assinado.  

4110  Agradeço antecipadamente! 

Att.  

Marisa Pon tin 
a dmsa Li de<4%qi pa Li OM a ,p1; gpv  br  
(46) 3552-1431 
(46) 98832-8824 
Alunicípio Cuparienta - PR 
Seeretaria de Sande 

- Anexos: ------- - — 

1 of 2 25/02/2022 11:06 
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hl tk.4)ick.1 Lk 
Marina P. Base 

060.655.459-96 

g&F• DISPROBEL4'""4  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS BELTRAO 

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 0 01.4 

Francisco BeItrfio, 17/02/2022 

Razão social: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - DISPROBEL 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 INSC.  EST:  32.102.692-30 
Telefone: (46) 3524-2405 Celular: (46) 9 9934-8930 
Banco do Brasil Ag: 0616- C/C: 31022-0 

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
UNITARIO 

1 

ALGODAO, HIDROFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PLI-
RIFICADO, ISENTO 1)E IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL (PA- 
COTE 100 UNIDADES) BR0407961 

250 R$12,65 R$ 3.162,50 

2 

SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL  SLIP,  
EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-RADA, 
ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVI-DUAL. 
(BR0439625) 

5000 R$0,25 R$ 1.250,00 

3 
SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO CENTRAL  SLIP,  
EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-RADA, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVI-DUAL. 
1BR04396241 

 5000 R$0,28 R$ 1.400,00 
 

4 

SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL  
SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUME-
RADA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIV1- 
DUAL. (BR0439626) 

5000 R$0,46 R$ 2.300,00 

R$ 8.112,50 

Modalidade de orçamento: ( X ) COMPRA DIRETA ( ) LICITAÇÃO 
Validade do orçamento: ( X ) 15 DIAS ( ) 30 DIAS 

Após o período de validade expirar, favor consulte-nos novamente. Todos os preços informados esteio 
40  expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento. 

Sendo esse o valor, dou ciência e verdade. 

e 

82.29i .3ii /000i -i 
AMARILDO BASEGGIO 

& CtA. LIDA. 
Rua Santo Ant•flnio, 151 

B. Cristo  Rai  - CEP 85602-000 
L  Francisco Beltrão -  Parana  , 

Orçamento emitido em 17/02/2022, 13:27 

Rua Santo Antonio, 151 - 1° Andar - Bairro Cristo Rei - Francisco Beltrão 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 / Fone: (46) 3524-2405 /  E-mail:  disprobel@hotmail.com  



RE: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA... mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: RE: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA E ODONTOLOGICO 

De: "ATENDIMENTO DISPROBEL" <atendimentodisprobel@hotmail.com> 

Data: 17/02/2022 13:27 0 015 
Para: <admsaude@capanema.pr.gov.br> 

Boa tarde, 

Em anexo orçamento 

Atenciosamente, 
Marina P. Baseggio 

DISPROBEL - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 
CNIDJ: 82.291.311/0001-11 
Contato: (46) 3524-2405 / WhatsApp: (46) 9 9934-8930 
Rua Santo Antonio, 151 - Cristo Rei 
Francisco Beltrk - Paraná 

De: admsaude@capanema.pr.gov.br  <admsaude@capanema.pr.gov.br> 

Enviado: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 11:23 
Para: 'ATENDIMENTO DISPROBEL' <atendimentodisprobel@hotmail.com> 
Assunto: ENC: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA E ODONTOLOGICO 

Prezado Fornecedor, 
Segue solicitação de orçamento para aquisição de materiais hospitalar e odontológico, através de 
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO,  destinados à utilização pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Capanema/PR, conforme descrição em anexo. 
O orçamento deverá ser devolvido o mais breve  possível, carimbado e assinado.  

Agradeço antecipadamente! 

Att,  

Marisa .Pon tin 
adinsaudeik,apanerna.pr.govbr 
(46) 3552-.1431 
(46) 98832-8824 
Munic#Aio de Opanema - PR  
Secretaria  de  Saúde 

--Anexos: 
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U ORA DE 
,;--5!REL1 

Ara, 29'83 
e  Sao  Paulo 
- CASCAVEL - 

PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 

Rua Joaquim Távora, 2983 
Bairro:  PQ  São Paulo 
CEP: 85803-750 
Cascavel -  Parana  

Telefone: (45) 3035-1935 
CNPJ: 20.138.626/0001-76 

   

  

PHA  

   

 

Distribuidora de Produtos Hospitalares 

 

OyZ017 

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA USO JUNTO As 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEmA/PR. 

MODALIDADE: PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS 01-EIS APÓS SOLICITA CÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 
VALIDADE: 6 MESES 

Item Nome do produto/serviço Qtde Unid. Unitário Prego total 

1 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVE- 
JADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, 
NÃO ESTÉRIL (PACOTE 100 UNIDADES) 
BRO407961 

250 PCI.  
3,15 787,50 

2 CURATIVO  ALVEOLAR  COM PRÓPOLIS 
FRASCO 10 GRAMAS 13 FR 

32,69 424,97 

3 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO, Cl FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ENVE-
LOPE, AUTOSSELANTE, CERCA DE 9 X16 CM, 
Cl INDICADOR QUiM1CO, USO ÚNICO 

2500  UN  
0,32 800,00 

4 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CEN- 
TRAL  SLIP,  ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADU-
ADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTA VEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. (BR0439625) 

5000  UN  0,33 1.650,00 

5 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO CEN- 
TRAL  SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADU-
ADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTA VEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. (BR0439624) 

5000  UN  0,34 1.700,00 

6 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CEN- 
TRAL  SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADU-
ADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTA VEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. (BR0439626) 

5000  UN  0,77 3.850,00 

VALOR TOTAL R$ 9.212,47 (Nove mil e duzentos e doze reais e quarenta e sete centavos) 

DATA: 17/02/2022 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MAIS BREVE POSSÍVEL OU NO  EMAIL:  admsaude@capanema.pr.gov.br  COM CABEÇALHO 

DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 



PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
Rua Joaquim Távora, 2983 

Bairro:  PQ  São Paulo 
CEP: 85803-750 
Cascavel -  Parana  

Telefone: (45) 3035-1935 
CNPJ: 20.138.626/0001-76 

 

PHA  

 

Distribuidora de Produtos Hospitalares 

 

Pharmed Com. E Distribuição de Produtos Hospitalares 

Rua Joaquim Távora, 2983 - Pque São Paulo  

Cep: 85.803-750 

CNPJ: 20.138.626/0001-76  

Fone:  45- 3035-1935  

Cascavel - Pr  

Ins.  Estadual : 90.671.754-90 

Validade da Proposta: 20 dias 

Cascavel , 17 de fevereiro de 2022. 



ref  orçamento  - Pharmed mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi...  

Assunto:  ref  orçamento - Pharmed 

De: "Dpto Administrativo Pharmed" <adm@pharmedhospitalancom.br> 

Data: 17/02/2022 14:30 

Para: <admsaude@capanema.prgov.br> 

boa tarde 
Segue anexo orçamento conforme solicitado. 

Estamos á disposiggo para maiores esclarecimentos.  

Aft 

Pharmed -  Cascavel  

45-3035-1935  

Anexos:  - 

image003.png 0 bytes 

• CAPAN  EMA  ODONTOLOGIA.pdf 276KB 

0 bytes 

0 bytes 

0 bytes 

0 bytes 

0 bytes 

0 bytes 

0 bytes 

image001.png 0 bytes 

1mage001.png 0 bytes 

image001.png 0 bytes 

1 of 1 25/02/2022 11:.07 

Outlook-4usiipbz.jpg 

Carol%20Revers.png 

LUIZ.png 

image001.png 

image001.png 

image004.png 

Outlook-m02vwjbu.png 



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria da Saúde SAD 
SECRETARIA DE 

c.ApAIA-P IRE  

ORÇAMENTO 
RAZÃO SOCIAL: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

CNPJ: 12.014.370/0001-67  E-MAIL:  financeiro@abcdistribuidora.far.br  

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 177 

COMPLEMENTO: EM FRENTE A IGREJA BAIRRO: CRISTO REI 

TELEFONE: 46 3225-5767 CONTATO: LUIZ AUGUSTO 

CIDADE: PATO BRANCO UF: PR 

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA USO JUNTO As 

UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. 

MODALIDADE: PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 30 dias 

Item Nome do produto/serviço Quantida 

de 

Unidad 

e 

Preço 

máximo 

Prego 

máximo 

total 

1 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, 

PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL 

(PACOTE 100 UNIDADES) BR0407961 

250  PCT  
NÃO 

ATENDE 

2 CURATIVO  ALVEOLAR  COM PRÓPOLIS FRASCO 10 

GRAMAS 13 FR 

NÃO 

ATENDE 

3 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO, Cl FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, 

CERCA DE 60 G/M2, ENVELOPE, AUTOSSELANTE, 

CERCA DE 9 X16 CM, Cl' INDICADOR QUÍMICO, USO 

ÚNICO 

2500  UN  
NÃO 

ATENDE 

4 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL 

SLIP,  ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 

NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 

INDIVIDUAL. (BR0439625) 

5000  UN  R$ 0,19 R$ 950,00  

5 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO CENTRAL 

SLIP,  ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 

NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 

INDIVIDUAL. (BR0439624) 

5000  UN  R$ 0,30 R$ 1.500,  

00 

6 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL 

SLIP,  EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, 

NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 

INDIVIDUAL. (BR0439626) 

5000  UN  R$ 0,44 R$ 2.200,  
00 

DATA 09/02/2022 
8734756906 Oados: 2022.02.09 

16 361 0 -03'00' 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MAIS BREVE POSSÍVEL OU NO  EMAIL:  admsaude@capanema.pr.gov.br  COM CABEÇALHO 

DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

RUA  AIMORES, 1681— Centro — 85760-000 CNN: 09157.931/0001-72 
Fone:(46)3552-1431 E-mail: saude@capanema.pr.gov.br  

CAPANEMA — PR 

MILENA 
Assinado de forma 
digital por MILENA 

DAMBROS:0 
(6)AMBROS:0873475690 



produtos odontolágicos e hospitalares 

Orçamento para o Municipio de Capanema 

ITEM  DESCRITIVO  QTDADE VLR 
UNIT. 

VLR 
TOTAL  

Algodão  rolete c/100- SS Plus 250 2,96 740,00 
2 Alveolex - Biodinãmica 13 28,90 375,70 
3  Embalagem  p/esterilização 90x160- 

Zermatt  
2500 0,30 750,00 

Seringa  s/agulha 3 ml luer slip - 
Descarpack  

5000 0,25 1.250,00 

Seringa  s/agulha 5 ml luer slip - 
Descarpack  

5000 0,35 1.750,00 

Seringa  s/agulha 10 ml luer slip - 
Descarpack 

5000 0,45 2.250,00 

Total: 7.115,70  

Validade da Proposta: 20 (vinte) dias. 
Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias a contar da data de emissão da ordem de 

compra. 
Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da entrega 

da Ordem de Compra, devidamente visada pelos responsáveis, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. 

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 0616-5 C/C: 15877-1 

Lembrando que o valor mínimo de envio é de R$500,00 

Francisco Beltrão-PR 11 de Fevereiro de 2022 

•ry 
4.440/0001 

ODONTOMEDI PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOs 

HOSPITALARES LTDA 

Av. Luiz Antônio Faedo,1612 
Industrial CEP 85601-275 

, Francisco Beltrão - PR , 

Fone/Fax: 46 3524.1834 
Rua Luiz Antônio Faedo, 1612 

Sala 01 .Bairro Industrial .85601-275 .Francisco Beltrão ,R  
e-mail:  odontomedifb©hotmail.com  



022  

produtos ociontolágicos e hospitalares 

 

Orçamento Capanema 

ITEM  DESCRITIVO  QTDADE VLR 
UNIT. 

VLR 
TOTAL 

1  Cavi brush- FGM 50 8,32 416,00  

• 
Validade da Proposta: 20 (vinte) dias. 

Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias a contar da data de emissão da ordem de 
compra. 

Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da entrega 
da Ordem de Compra, devidamente visada pelos responsáveis, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 0616-5 C/C: 15877-1 

Lembrando que o valor minimo de envio é de R$500,00 

Francisco  Beltrão-PR 09 de Margo de 2022 

.,94,440/0001-03 
ODONTOMEDI PRODUTOS 

ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Av Luiz Antônio Faedo,1612 
Industrial CEP 85601-275  

I_Francisco Beitrglo - PR -1 

• Fone/Fax: 46 3524.1834 
Rua Luiz Antonio Faecto; 1612 

Sala 01 .Bairro Industrial .85601-275 Francisco Beltrão .PR 
e-  mail:  odontomectifbOhotmaH.com  
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Entr, ou cadawo-oe 

Todos os departamentos \/ Ofertas  do die Gel  lares  Móvels Eletrodom6s0oos Tv e Video  Informática  

18/03/2022 10:08 Aplicador FGM Cavibrush Fino - Aplicador e Dosador de Medicamentos - Magazine Luiza 
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> Saúde e Cuidados Pessoais > Aplicador e Dosador de Medicamentos 

Aplicador FGM Cavibrush Fino 
Código afgeae38bj I Ve_r:_de..crig.o cQmpit I FOM 

 

***** Avaliar  produto < 
Vendido por Odonto Dental 

Entregue por 

por R$ 20,20 

Mis formas de  pagamento 

42-  Adicionar à sacola 

Consultar prazo e valor do frete 

00000-000 Ok Não sei o CEP 

 

Produtos patrocinados 

Umidificador de  Ar  
Mondial Ultrassônico 

de-R$249;90-por 

R$249,90 à vista 

ou R$ 249,90 

5x de R$ 49,98 sem juros 

Desinfetante Hospitalar 
Optigerm 490 ml - Oleak 

de-R$66750oor 

R$64,51 à vista 

ou R$ 64,51  

Ix  de R$ 64,51 sem juros 

Luva nitrilica sem po preta 
c/100 unidades 

de RS33;90 por 

R$32,88 à vista 

OU R$ 32,88  

lx  de R$ 32,88 sem juros 

Luva nitrilica sem po 
c/100 unidades 

de-R$33;90-por 

R$32,88 à vista 

OU R$ 32,88  
lx  de R$ 32,88 sem juros 

https://www.magazineluiza.com.br/aplicador-fgm-cavibrush-fino/p/afgeae38bj/cp/adde/?&seller_id=odontodental&utm_source=google&utm_medi... 1/4 



18/03/2022 10:08 0 k, 
Produtos similar5s 

Aplicador FGM Cavibrush Aplicador FGM Cavibrush  
Fino - Extra Fino 

Aplicador FGM Cavibrush 
Regular - Liquido - Multikids 

Aplicador Medicinal  

Aplicador FGM Cavibrush Fino - Aplicador e Dosador de Medicamentos - Magazine Luiza 

por 

R$ 19,65 
Poi 

R$ 20,20  
por 

R$ 20,20 
por 

R$ 29,00 

• 

Produtos mais buscados  na semana 

Balança Digital ate 180kg 
Multilaser - E. 

.-**  (46) 

de R$ 79,90 por 

R$ 44,99 

Kit  50 Mascara 
Descartável Tripla 

* *  (2) 

de R$ 24,99 por 

R$ 18,99 

Mascaras triplas Azul  Kit  
100 unidades c... 

Balança Digital Corpc 
Vidro Temperado...  
***Ye*  (21) 

Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de  pagamento 

Informações do produto 

https://www.magazineluiza.com.br/aplicador-fgm-cavibrush-fino/p/afgeae38bi/cp/adde/?&seller  id=odontodental&utm source=google&utm medi... 2/4 



18/03/2022 10:08 Aplicador FGM Cavibrush Fino - Aplicador e Dosador de Medicamentos - Magazine Luiza 

Aplicador FGM Cavibrush Fino 

025 
Aplicador FGM Cavibrush Fino E indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em JI,giva, 

dentes ou preparos cavitários. São exemplos: aplicação de adesivos em preparos cavitários. Características:- Possui  design  exclusivo 

que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares;- Permite a dobra em dois pontos, 

permitindo alcançar angulações superiores a 180. Embalagem com 100 unidades. Garantia: contra defeitos de fabricação.Registro na 

AN VISA: 80172310005 

Informações Marca FGM 

complementares 

Denunciar anúncio 

Lu explica: Aplicador e Dosador de Medicamentos + Veja outros conteúdos 

Cuidados com medidores e testes Medidores pra facilitar a vida 

Vem ver essas dicas que vão fazer seus Conheça alguns aparelhos que são essenciais pra 

medidores e testes durarem bastante tempo! cuidados básicos e de rotina da saúde! 

+ Leia mais + Leia mais 

Avaliação dos clientes 

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar,  clique  no botão ao lado. Escrever uma avaliação 

Formas de pagamento 

Cartão de crédito 

Cartões Luiza 

R$ 20,20 à vista R$ 20,20 h vista 

2x R$ 10,33 com juros 2x R$ 10,25 com juros 

3x R$ 6,96 com juros 3x R$ 6,87 com juros 

4x R$ 5,27 com juros 4x R$ 5,18 com juros 

5x R$ 4,25 com juros 5x R$ 4,16 com juros 

6x R$ 3,57 com juros 6x R$ 3,48 com juros 

7x R$ 3,08 com juros 7x R$ 3,00 com juros 

8x R$ 2,72 com juros 8x R$ 2,64 com juros 

9x R$ 2,44 com juros 9x R$ 2,36 com juros 

10x R$ 2,21 com juros 10x R$ 2,13  corn  juros 

11x R$ 1,95 com juros 

12x R$ 1,79 com juros 

CIE Boleto bancário  R$ 20,20 à vista 

consultas relacionadas: Aplicador FGM Cavibrush Fino Aplicador FGM Aplicador Cavibrush Fino Aplicador Cavibrush Aplicador Fino 

https://www.magazineluiza.com.br/aplicador-fgm-cavibrush-fino/p/afgeae38bj/cp/adde/?&seller  id=odontodental&utm_source=google&utm_medi... 3/4 



Otida 
RA 1000 
ReefarneAQUI  
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Formas de pagamento 

eceba ofertas  corn  pregos exclusivos politics  de privacidade 

digite o seu nome digite o seu  e-mail ENVIAR 

ar e ventilacêo 
tesarrato  

audio 
automotive  
bebes 
beleza e perfumaria 
bem-estar sexual 
brinquedos 
cama. mesa e banho  
cameras  e  drones  
casa e rxinstru0o 
celulares 
colchões 
comercio e indústria  
CUM'S  
eletrodomestioos 
eletroportateis 
esportes e azer 

Preços e condições  

ferramentas e jardim 
garnes 
infoimatIca 
instrumentos  musicals  
vros 

mercado 
móvels 
papelaria  
pet shop  
relegiOS 
saúde e cuidados pessoais 
serviços 
suplementos alimentares  
tablets.  ipads e e-readers  
telefonia fixa 
tv e  video  
utilidades domésticos 
vista magalu  

iniarketplurs,',3 

venda seus produtos 
proteçâo de mar cas 

e.!erytrai de atendimento 

aiendimento 
meus pedidos 
trocas e devolues 
termo de compra e venda 
arrependimento ou desistência 
assistência •tecnica dos fabricantes  
politics  de privacidade 

prontovies 

semana do consumidor  

serviçoS 

recarga premiada 
teievendas 
lista de casamento 
chá de bebê 
magazine luiza 
empresas 
consorcio magalu 
cart/to luiza 
luizaseg 
parceiro magalu 
cliente ouro 
quero de casamento 
maga mais  
caret,  digital 
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compre também pelo chie  online  

acessibilidade 

versao mobile 

de pagamento exclusivos para compras via  Internet,  podendo variar nas lojas fisicas. Ofertas válidas na compra de ate 10 pegas de cada produto por cliente, ate o 
término dos nossos estoques para intemet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço valido é o da sacola de compras. 

Vendas sujeitas a análise e confirmaçao de dados. 
Magazine Luiza S/A CNR1: 47.960.95071088-36 

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br Magazine Luiza Todos os direitos reservados 

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.bricentral-de-atendimentolfale-conosco/ 
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Comore  seu Engov  After  agora na Americanas a EP4GOV 
AFTEk ZAL,'C 

busque aqui seu produto 
olá, faça seu  login  
ou cadastre-se 

informe seu CEP baixe o  app  receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social 

= todos os departamentos ," mercado celulares eletrodomésticos informática tv e  home theater eletroportáteis moveis 

pagina inicial > casa e construção >  materials  elétricos > barramentos 

• 

favoritar c< pompartilhar Microaplicador 
Cavibrush Fino 
(Azul) Fgm 

„. fag? .4 18  
pergunta  

Microaplicador Cavibrush Fino 
(Azul) - fgm Indicação: - 
indicado para transferência e 
aplicação de soluções ou 
produtos de uso odontologico 
em gengiva, dentes ou preparos 
cavitárlos. São exemplos: 
aplicação de adesivos em 
preparos... 

mais informações 

política de troca e devoluçkg 

R$ 27,52 
nlais .fgrma4. de NOmento  

calcular frete e prazo 

digite o CEP 

quantidade : 1 
unidade alterar 

comprar.  

Este produto é vendido e entregue 
por Olist. A Americanas garante a 
sua compra, do pedido 6 entrega 
saiba mais 

• os mais desejados da categoria  

Sonar Doppler  portátil para 
gravidas 3.0 MHz sem.., 

R$ 181,56 
3x de 60,52 s/juros  

Portátil rolo  Ultrasonic  Turbo 
elétrico  automatic()  Mini... 

R$ 274,84 
5x de 54,96 s/juros  

Desviador Metal + Flexível 
1,80m 4- Gatilho abs  master  

R$ 128,25 128,25 
em  lx  no cartão de crédito  

Arktus Escada Auxiliar - 
Degraus - Preto 

R*-4Etar26 

R$ 160,02 
em  lx  no cartão de credito 

americanas e os  cookies:  a gente usa  cookies  para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no  site.  
Ao continuar navegando, você concorda  corn  a nossa Política de Privacidade. 

continuar e fechar I 

https://www.americanas.com.br/produto/2803444414?epar=bp  pt 00 go cc pmax geral&opn=YSMESP&WT.srch=18,gclid=EAlalOobChMI0Lg... 1/3 
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Filtro De Linha 6 Tomadas 
Proteção Surtos, Raios,... 

R$ 37,90  

Picos de 10000W Inversor de 
energia relacionado a 5000.„ 

Riir-646,49 

R$ 575,35 

iox de 57,53 s/juros 

120 cm Mangueira de Escape 
I Tubo Conector Janela... 

R$ 140,01 

2x de 70,00 s/juros  

Sistema de energia solar 
resistente a onda  sinusoidal  

R$ 781,66 

10x de 78,16 s/juros 

informações do produto 

Microaplioacior Cavibrush Fino (Azul) - fgm 
Indicação: 

- é indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitarios.  sac,  
exemplos: aplicação de adesivos em preparos cavitários.  

liens  Inclusos: 

- Embalagem contendo 100 unidades cada uma e instruções de uso na propria embalagem. 

ver mais 

ficha técnica 

denunciar anuncio 

avaliações 

Ajude outras pessoas, 
faça a primeira avaliação desse produto;) 

dúvidas sobre o produto 

Este produto ainda não tem perguntas. 
Faça a primeira:) 

avaliar produto 

escrever pergunta 

os mais vendidos da categoria 

americanas e os  cookies:  a gente usa  cookies  para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no  site.  
Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Politica de Privacidade. 

continuar e fechar 
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top  ofertas no  site  pra você 

sugestão de produtos 

fonte chaveada  90 amperes furadeira skil  700w tinta coral,a01 grama sintetica 20MITI churrasqueira t carvao sem tumaga .gianc 

aptendimento canal de cartão ame digital guia de Americanas Americanas entregas e 
1.'4003-4848 vendas americanas segurança Empresas  Advertising  devoluções 

  

mais informações ••• cessibilidade (saiba maisi americanas  Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. 

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.57410006-60 / Inscriçao Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102. Rlo de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente 

mapa  do site  

americanas e os  cookies:  a gente usa  cookies  para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no  site.  

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Politica de Privacidade. i
continuar e fechar 

https://www.americanas.com.br/produto/2803444414?epar=bp  p100 go cc .pmax geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=EAlalOobChMIOLq... 3/3 



POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ/MF 72.150.550/0001-06 

NIRE 41207965912 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROGERIO POSSATTO, brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 09 de maio de 1966, administrador, com CPF sob no 
605.159.539-20, identidade sob n° 1.855.326, SSP/PR, residente e domiciliado no 
KM 8, Zona Rural, Francisco Beltrão - Pr, CEP 85601-970 Sra ACHATA 
POSSATTO, brasileira, maior, capaz, solteira, administradora, nascida em 18 de 
junho de 1995, residente e domiciliada no KM 8, Zona Rural, Francisco Beltrão - 
Pr, CEP 85601-970, portador do  OFF  098.342.549-38 e RG 12.502.773-3, SSP do 
Paraná, únicos sócios componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome 
comercial POSSATTO & POSSATTO LTDA, com sede na Rua Para, 490, Sala 
490, Centro, na cidade de Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85601-290, Registrada 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n° 41207965912, em sessão de 22 
de outubro de 2014, Resolvem, assim, alterar o contrato social: 
1a.Em decorrência da alteração a denominação social passa a ser POSSATTO & 
POSSATTO LTDA. 
Parágrafo único em razão modificação na denominação social a clausula primeira 
do contrato social passa a ter a seguinte redação: 
A sociedade gira sob a denominação social de POSSATTO & POSSATTO LTDA. 
2. A sociedade tinha sua sede na Rua Para, 490, Sala 490, Centro, na cidade de 
Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85601-290, passa a ter sua sede na Rua União da 
Vitoria, 37, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85605-
586. 
Em razão da modificação do endereço de sua sede a clausula primeira passa a ter 
a seguinte redação: 
A sociedade tem sua sede na Rua União da Vitoria, 37, Bairro Miniguaçu, na 
cidade de Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85605-586. 
3,  Fica alterado o objeto social para (4645101) Comércio atacadista de 
instrumentos e materiais para usos médicos, cirúrgicos, hospitalares e de 
laboratórios (4645103) Comércio atacadista de produtos odontológicos, (4646001) 
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, (4645102) 
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, (4649408) Comércio 
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (4646002) 
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, (4664800) Comércio 
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças, (4644301) Comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano, (4646001) Comércio atacadista de cosméticos e produtos 
de perfumaria, (4645102) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. 

Uso Exclusivo JUCEPAR 
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PROTOCOLO: 187259003 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11900178063. MIRE: 41207965912, 
POSSATTO & POSSATTO LTDA 

   

JUNTA COMERCIM 
DO PARANA  LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO-GERAL 
CURITIBA, 16/01/2019 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ/MF 72.150.550/0001-06 

NIRE 41207965912 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Em razão desta modificação do objeto social a clausula terceira do contrato social 
passa a ter a seguinte redação: 
O objeto social e  sera  (4645101) Comércio atacadista de instrumentos e materiais 
para usos médicos, cirúrgicos, hospitalares e de laboratórios (4645103) Comércio 
atacadista de produtos odontológicos, (4646001) Comércio atacadista de 
cosméticos e produtos de perfumaria, (4645102) Comércio atacadista de próteses 
e artigos de ortopedia, (4649408) Comércio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar (4646002) Comércio atacadista de produtos de 
higiene pessoal, (4664800) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, (4644301) 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, (4646001) 
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, (4645102) 
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. 
43. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 
53.A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o  
art.  2031 e da lei 10406/2002 os sócios, RESOLVEM, por este instrumento, 
atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta 
data, as cláusulas e condições do contrato primitivo que, adequado as disposições 
da referida Lei numero 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a 
seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
POSSATTO & POSSATTO LTDA 

CNPJ/MF 72.150.550/0001-06. 
ROGERIO POSSATTO, brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 09 de maio de 1966, administrador, com CPF sob n° 
605.159.539-20, identidade sob n° 1.855.326, SSP/PR, residente e domiciliado no 
KM 8, Zona Rural, Francisco Beltrão - Pr, CEP 85601-970 Sra AGHATA 
POSSATTO, brasileira, maior, capaz, solteira, administradora, nascida em 18 de 
junho de 1995, residente e domiciliada no KM 8, Zona Rural, Francisco Beltrão - 
Pr, CEP 85601-970, portador do CPF 098.342.549-38 e RG 12.502.773-3, SSP do  
Parana,  únicos sócios componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome 
comercial POSSATTO & POSSATTO LTDA, com sede na Rua União da Vitoria, 
37, Bairro Miniguagu, na cidade de Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85605-586, 
Registrada na Junta Comercial do Estado do  Parana,  sob n° 41207965912, em 
sessão de 22 de outubro de 2014, resolvem assim, proceder à consolidação do 
contrato social conforme segue: 

Uso Exclusivo JUCEPAR 

:aumnsAiresas 
JUNTA COMER( •A, 

DO PARANA  
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POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJIMF 72.150.550/0001-06 

N1RE 41207965912 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

18. A sociedade gira sob nome empresarial de POSSATTO & POSSATTO LIDA, 
e  tern  sua sede na Rua União da Vitoria, 37. Bairro Miniguaçu, na cidade de 
Francisco Beltrão — Pr, e CEP 85605-586. 
23. O capital social no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 
90.000 (noventa mil quotas), cada urna integralizadas em moeda corrente do pais, 
assim subscritas: 
ROGERIO POSSATTO 89.100 quotas, R$ 89.100,00 
AGHATA POSSATTO 900 quotas, R$ 900,00 
33. 0 objeto  sera  (4645101) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para 
usos  medicos,  cirúrgicos, hospitalares e de laboratórios (4645103) Comercio 
atacadista de produtos odontologicos, (4646001) Comercio atacadista de 
cosméticos e produtos de perfumaria, (4645102) Comércio atacadista de próteses 

artigos de ortopedia, (4649408) Comercio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar (4646002) Comercio atacadista de produtos de 
higiene pessoal, (4664800) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para LISO odonto-médico-hospitalar; partes e pegas, (4644301) 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, (4646001) 
Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, (4645102) 
Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. 
43. A sociedade iniciará suas atividades em 02 de maio de 1993, e seu prazo de 
duração é indeterminado. 
53. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e prego direito de preferência para a sua aquisição se 
postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 
6. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
78. A administração da sociedade caberá ROGERIO POSSATTO, com poderes e 
atribuições de administrar a sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto. em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja  ern  favor de qualquer dos quotizas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
88. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econdmico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Uso Exclusivo JUCEPAR 
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Rogério Possatto 

Francisco Beltrão, 11 de dezembro de 2018. 

,..............a.,...k.C??11.1',..!ii 

------.._._..--- • 

Aghata Possatto 

I , 

1k033 
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POSSATTO 8, POSSATTO LTDA 
CNPJ/MF 72.150.550/0001-06 

NIRE 41207965912 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

93. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
103. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
113. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de  
"pro  labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus 
haveres  sera  apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, 
a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 7 

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento  sera  adotados em outros casos em que—r 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
133. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
143. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Os sócios declaram sob as penas 
da Lei que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos 
termos da Lei Complementar n° 123 de 14-12-2006. 
153. Fica eleito o foro de Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 
(uma) única via. 

Uso Exclusivo JUCEPAR 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÁO 

72.150.550/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

22/04/1993 

NOME EMPRESARIAL 

POSSATTO & POSSATTO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DENTAL SOL SUL 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 -  Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 -  Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R UNIAO DA VITORIA 

NÚMERO 

37 
COMPLEMENTO 

CEP 
85.605-586 

BAIRRO/DISTRITO 
MINIGUACU 

MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(46) 3057-1881 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2022 às 08:50:22 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 
N°8518/2022 

RAZÃO SOCIAL:  POSSATTO & POSS ATO LTDA - EPP 
CNPJ:  72.150.550/0001-06 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  304364 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ALVARÁ:  20190348 
ENDEREÇO: RUA União da Vitória, 37 - Q 1 L 08 - MINIGUAÇU CEP: 85605586 Francisco Beltrão - PR 
ATIVIDADE: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e  peps,  Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de produtos odontológicos 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar 
quaisquer dividas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em 
relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 15 / 03 / 2022 

DATA DE VALIDADE: 14 / 05 /2022 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA LICITAÇÃO 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHMJXX2HEEUF 

A autenticidade desta certidão deverá ser  con  firmada na  Internet,  no endereço wwwfranciscobehrao.prgov.hr  

Certid5u emitida gratuitamente pela Internet em: 15/03/2022 00:57:56 

Qualquer rasura invalidara este documento. 
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CA  
CAIXA CAIXA ECONe_')..MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 72.150.550/0001-06 

Razão SOCial:POSSATTO E POSSATTO LTDA 

Endereço: AV  UNIAO DA VITORIA 37 / MINIGUACU / FRANCISCO BELTRAO / PR / 
85605-586 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:23/04/2022 a 22/05/2022  

Certificação Número: 2022042302124738647629 

Informação obtida em 26/04/2022 09:20:56 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

1/1 https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf  



PODER jUDICIARIO 
771.777.77\ 7Y.7! TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: POSSATTO & POSSATTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 72.150.550/0001-06 
Certidão n°: 12880119/2022 
Expedição: 26/04/2022, as 09:20:35 
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  POSSATTO & POSSATTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  72.150.550/0001-06, NÃO CONSTA  como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



• 

yk 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ: 72.150.550/0001-06  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam n pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:07:29 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida ate 19/09/2022. 
Código de controle da certidão: 243D.E5CB.EE9C.2F12 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

S  



Estado do  Parana  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°026611406-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 72.150.550/0001-06 
Nome: POSSATTO & POSSATTO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.  

Pagina 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (26/04/2022 09:15:50) 



Al..,IF,RA00 CON TRATUA I .: 
AMARILDO BASECitil0 E CIA  LIDA  - EPP 

CNPJ: 82.291.311/0001-11 

AMARILIX.) BASEGGIO. brasileiro, natural de Francisco Beltrio-Pr, nascido em 
19i07/1 962. casado em regime de comunhao parcial de bens. maior, capaz. Empresário,  CPU  n's 
453.313.169-72 e  JIG  n" 3.473.159 SSPIPR. residente e domiciliado na Rua Santo Antonio. n" 151. 
Bairro Cristo Rei, CEP 85.60'Z-000, Francisco Be'tray - Pr. e MARIA STELLA PICOLLI 
BASEGGIO. brasileira, natural de Salto do Lontra„ nascida em 14/04/1969, casada em regime de 
comunhão parcial de bens. maior. capaz. Empresaria.  CPU le  628.077.149-00 e R6 n° 4.511.418-0 
SSP/PR.. residente e domiciliada à Rua Santo Antonio. n" 151. Bairro Cristo Rei. CEP 85.602-000. 
Francisco Beltrão - Pr. únicos sócios da empresa AMARILIX..) BASECK.110 E CIA LTDA - EPP,  corn  
sede em Francisco Beltrão - PR.  it  Rua Santo Antonio. n 151. r andar sala 01, Bairro Cristo R.ei, 
CEP 85.602-000. registrado na Junta Comercial de Francisco Beltrão-Paranix. sob o NIRE. 
11 202398661. em 28/08/1990, c tatima alteração cm 01/09/2011 sob numero 20117343404 e 
protocolo 11174340-4, e inscrita ro C.NPJ sob 11`‘ 82.291.3 i 11)00) -11. resolvem assim alterar e 
consolidar o contrato social e subseqiientcs alicraces: 

CLA I SI.  LA  PRIMEIRA Fica alterado a clausula terceira do Contrato Social. onde consta: 
O objeto serA de "COMERCIO ATACADISI A DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DE USO HUMANO", e 
passa a ser: " COMÉRCIO ATACADISTA DE. MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO, COMERCIO ATACA.DISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MEDICO, CIRORGICO. HOSPITALAR E  OF  LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRÓTESES E AR TICOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DL COSMÉTICOS E 
PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQU1NAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDIC0-110SPrrALAR: PARTES E PKAS, 
COMÉRCIO VA REJISTA DF, PRODUTOS S,NNEANTES DOMISSANITARIOS. COMÉRCIO 
VAREJISTA DE cosmiiTicos. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL 
DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA  Dr  MOVEIS E AR ncias DE COLCHOARI A.

CIAISUL.A SEGUNDA Permanecem inalteradas as demais Clausulas. 
CLAUSULA TERCEIRA - A vista da modificação ora ajustada e em consonAncia com o que 

determina o  art.  2.031 da km tri 10.306(2002. os socios  resolvent  por este instrumento, atualizar e 
consolidar o contrato sociaL tomando assim scm eTeitos. a partir desta data as cláusulas e cortdicOcs 
comidas no contrato primitivo que adequado as disposições da referidn lei n'' 10.406/2002 apheaveis 
este tipo  societal-it).  passa a ter a seguinte redação:  

CON  IRA 10 CONSOLIDADO: 
A MARI 1. DO BASEGGIO E CIA LIDA - EPP 

CNPJ: 82.291.311/0001-II 

AMARILDO BASEGGIO. brasileiro, natural  dc  Francisco Beltrão-Pr. nascido em 19/07/1 962. casado 
em regime de comunhão parcial de bens, maior. Empresário. CP12  n' 453.313.169-72 e  RC) re  
3.473.159 SSP!PR, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio. IV 151, Bairro Cristo Rei, CEP 
85.602-000, Francisco Beitrão - Pr, e MARIA STELLA  MOLL!  BASEGGIO, brasileira, natural de 
Salto do  Lonna,  nascida em  14/03/1969. casada cm regime de comunhão parcial de bens. maior, 
Empresiria.CPP n' 628.07 7 40-00 e RU ri ° 4.51 1.3 18-0 SSPIPR. residente e  donne  iliada a Rua Santo 
Antonio.  le  15 i, Bairro Cristo Rei. CEP 85.602-000, Francisco Beitrào - Pr; únicos NÓcios da empresa 
AMARILDO BASEGGIO E CIA LIDA -  EPP. com  sede em Francisco Beltrão -- PR. a Rua Santo 
Antonio,  le  15 I' andar sala 01, Bairro Cristo  Rai,  CEP 8.5.602-000. registrado na Junta Comercial 
de Francisco Beltrão-Paraná, sob o NIRE 41202398661. cm 28/08/1990. e ultima alteração em 
01/09/2011 sob numero 20117343404 e protocolo 1(134340-4. e inscrita no CNPJ sob a' 
82.291.3 1 1 /000 1- 1 1, resolvem assim consolidar e atualizar a  alterações contratuais 

2. Autenticação Digital Código: 50920501215845440198-1  
ct  
so  Data: 05/01/2021 14:33:58 
tre  Valor Total do Ato: R$ 4,88 
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6" Ai. 1 ERM:11.0 CON't RATUAL: 
AMARILDO BASEGGIO E CIA [FDA - [PP 

CNN: 82.29131110001-1  

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girani sob o nome empresarial de "' A \,1 AR IWO 
BASEGGIO E CIA 141..),A - EPP".  

CI  .AUSULA SEGUNDA. - A sociedade  tern  sua sede em Francisco Mira° PR. à Rua 
Santo Antonio. n 15]. I" andar sala 01. Bairro Cristo Rei, CEP 85.602-000, 

CLAUSULA TERCEIRA -- O  (Neu) sera  de "COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMEN-FOS E DROci.A.S DE CSO 1.11 „IMANO. COMÉRCIO ATACADISTA  DI 
INS  rRUMENTOS E MAI E.RI.A IS PARiX LAO MÉDICO, CIRÚRG(D. El()SPITALAR E  DI  
LABORA róklOs. COMÉRCIO AtACADISTA DE PRÓ-IF.SES F ARTIGOS DE ORTOPEDIA, 
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETI( OS I PRODITI'OS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO 
A 17&..\DISTA. DE PRODUTOS OIX)N-FOLOGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA  DI  
MAQU IN A S, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-
IOSPI TA LAR; PARTES E PECAS, COMF:RCIO VARLDST.A DF2  PRODUTOS SANE,ANTLS 

DO MISS:A  NIT  AR1OS. COMI R( V A R EJ1S EA DE.'. COS  NI FICOS. PROM  :1.0S DE 
1ERFUMAR1A E DE HIGIENE PESSOAL, .ATACADISTA  DI  EQUIPAMENTOS 

l. RICOS Dl USO PESSOAL E cOMIt ROO ATACADISTA DE. MÓVEIS E 
ARTIGOS DE COLCIIOARIA-. 

CLAUSULA QUARTA O capital social é de RS 110.000.1Acento e dez mil reais), 
dividido em 110.000(eento e dez mil) quotas de valor nominal de RS I,00tum real) cada uma, 
imegralizadas  ern  moeda corrente do Pais. assim subscritas: 

QUOT-tS VALOR 
.4MARILDO BASEGG1O 12.500 

Rs  
RS f ..5

5  f
(
)
,:
)
)
.
,
1
(7
0
) , 

MARIA STELLA  MOW  BASEGGIO 27,500 
CLAUSULA QUINTA As quotas são indivisiveis e uo poderao ser concedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica asses.turado, iguakiade de 
condições e preço direito de preferencia para a sua aquisiqiio se postas venda. formalizando, 
realizara a cessAo delas, a alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA  SEX  IA Oprazodc duraeilo da sociedade e indeterminado. e tera inicio em 
de Setembro de 1990. 

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sacio é restrita ao .alor de suas quotas. 
mas todos respondem solidariamente peta intey.ralização do capital social, 

CLAUSULA OILAVA A administração da sociedade cabera individualmente 
AMAR.11...D0 BASEGGIO L MARIA STELLA .PIC01.1..1 .BASEGGIO  corn  os poderes e atribuições 
de Administradores. autorizado e uso do nome empresarial. edado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigaciles seja em  fa  N  or  de qualquer dos sócios quotistas ou 
de terceiros,  bent  como onerar ou alienar bens írnoveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLAUSLf  LA  NONA Os Administradores declaram, sob as penas da lei. de que não estão 
ímpedido de exercer a administração da sociedade, por lei espeeial, ou em mude de contlena0o 
criminal.  on  por se encontrar sob efeitos dela, a pena que ved.e, ainda, que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos;  on  por crime falimentar, de  pre  % aricaJto, peita ou suborno. concussão. peculato.  on  
contra a economia popular. contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo. ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA Ao términk., de cada exercício social. em 31 de dezembro, 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos sócies. na 
proporciio de suas quotas. os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
socios deliberariio sobre as  counts  e designarão administradores (es) quando for o caso. 

CLAUSULA DÉCIMA Os sócios poderio. de  comma  acordo, tixar uma retirada mensal. 
A  Inuit. )  de  "pre)  labore-  observadas as disposiçoes regulamenradas pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistinch.) interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescentes), o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado com base na 

'N-4,10 Autenticação Digital Código: 50920501218845440198-2 
o Data: 05/01/2021 14:33:57 

Valor Total do Ato: R$4:66 
Cr• • .1 1,0,1  Ir. .1 . 
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-, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

te. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇA0 

82.291.311/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE

/1 

 ABERTURA 

28/08990 

NOME EMPRESARIAL 

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

DISPROBEL 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e  
peps  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R SANTO  ANTONIO  
NÚMERO 

151 
COMPLEMENTO 

PRIMEIRO ANDAR SALA 01 

CEP 

85.602-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CRISTO REI 
MUNICÍPIO 

FRANCISCO BELTRAO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETR6NICO 

STELLA_DISPROBEL@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 3524-2405 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/10/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
***** *** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2022 ás 08:43:39 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

045 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°026611544-76 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.291.311/0001-11 
Nome: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem corno ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (26/04/2022 09:24:21) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

• 

• 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 
CNPJ: 82.291.311/0001-11  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:40:50 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/10/2022. 
Código de controle da certidão: FF82.D54B.F30E.CF16 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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T A DO 77RA BALHO  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 
Certidão n°: 12881012/2022 
Expedição: 26/04/2022, As 09:25:18 
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  82.291.311/0001-11, NA() CONSTA  como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou 
A aceitação desta certidão condiciona-se A 
autenticidade no portal do Tribunal  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

do Trabalho na 

a empresa em 
filiais. 
verificação 

Superior 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



CAILKA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 82.291.311/0001-11 

Razão SOCial:AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 

Endereço: RUA SANTO  ANTONIO  151 / CRISTO REI / FRANCISCO BELTRAO / PR / 
85602-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:10/04/2022 a 09/05/2022  

Certificação Número: 2022041000530082291950 

Informação obtida em 26/04/2022 09:25:33 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

26/04/2022 09:25 Consulta Regularidade do Empregador 

  

30Q  048 
Irn puiíflu- 

  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1 



TO  L.,.  

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 
N°12584/2022 

RAZÃO SOCIAL: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 82.291.311/0001-11 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 32450 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3210269230 
ALVARÁ: 32450 
ENDEREÇO: R SANTO  ANTONIO,  151 - SALA-01 - CRISTO REI CEP: 85602000 Francisco Beltrão - PR 
ATIVIDADE: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de próteses e artigos de 
ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de 
colchoaria, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar 
quaisquer dividas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em 
relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 12 / 04 / 2022 
DATA DE VALIDADE: 11 / 06 / 2022 
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA LICITAÇÃO  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHCJCX28Q2UG 

A autenticidade desta eertidao deverá ser confirmada na  Internet,  no endereço wwwfranciscobehmo.pr.gov.hr  

Certidâo emitida gratuitamente 

Qualquer rasura invalidará este documento. 

pela internal em: 12/04/2022 01:23:57 
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DNT TRANSPORTES LTDA 
CNP,UMF 12.014.370/0001.-67 NIRE 41206775516 

PRIMEI RA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

DALCI DAMBROS, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de eomunhao 
parcial de bens, residente e domiciliado em Pato Branco, Estado do  Parana,  na Rua  
Parana,  299, Centro, CEP 85.501.090, portador da cédula de identidade RG 6.686.835-
4, expedida pelo Instituto de Identificava° do  Parana  e CPF/MI: 546.515,499-34, 

NESTOR KAFER, brasileiro, maior, empresario, casado sob o regime de comunhao 
universal de bens, residente e domiciliado em Pato Branco, Estado do  Parana,  na Rua 
Timbiras, n° 266, Bairro Menino Deus, CEP 85.502.080. portador da cédula de 
identidade RU 12,822.643-5, expedida pelo Instituto de Identificayao do  Parana  e 
CPFIMF n° 656.494.199-49, 

Sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial 
de D.NT TRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.014.370/0001-67, 
estabelecida na Rua Timbiras, n° 266, Bairro Menino Deus, CEP 85.502.080, em Pato 
Branco-Pr, com seu contrato social. devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná. sob NIRE 41206775516, por despacho em sessao de 26 de maio de 
2.010. resolvem, por este instrumento, alterar seu contrato social primitivo mediante as 
seguintes cláusulas e condivOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
Retira-se da sociedade o sócio NESTOR KAFER, que possui mi sociedade 9.000 (nove 
mil) cotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma. totalizando a importCincia de R$ 
9.000,00 (nove mil reais), totalmente subscritas e integralizadas, transfcrindo, por 
venda, 9.000 (nove mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a 
importáncia de R$ 9.000.00 (nove mil reais) para a sócia ingressante MILENA 
DAMBROS, brasileira. emprestirio, solteira, natural de Pato Branco, Estado do  Parana,  
nascido em 28/07/ 1 999. residente e domiciliado na cidade de Pato Branco, Estado do  
Parana,  na Rua  Parana,  n° 289, Centro, CEP 85.501.074. portador da cédula de 
Identidade IW 10.252.240-0, expedida pelo Instituto de Identificacao do  Parana  e 
CPF/IvW n° 087.347.569-06. dando plena e geral quitacito das cotas transferidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
0 capital socW, inteiramente subscrito e integralizado. no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), dividido cm 10.000 (dez mil) cotas, no valor de  KS  1,00 (um real) cada uma. 
resolvem os sócios, por este instrumento, elevar o capital social para R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R$ 1,0C,,,,,,,,2z,,,,,9„ 
(um real) cada uma, sendo o aumento no valor de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) í,( 74 
subscrito e integralizado da seguinte forma: IV - t - - 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 13:34 SOB N' 20183110501. 
PROTOCOLO: 183110501 DE 18/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11802499363. NIRE: 41206775516. 
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAXENTOB LTDA 

Libertad  Bogus  
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/06/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste  document°,  se  impress°,  fica pu)eito a comprovaqdo de sua autenticidade nos  respect  
intormando  sous  respectivo° cOdigos de verificada 
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DNT - TRANSPORTES LTDA 
CNKI/MF 12.014.370/0001-67 NIRE 41206775516 

P ZIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

a) DALCI DAMBROS, subscreve 4.000 (quatro mil) cotas, no valor de R$ 1,00 
(um real) cada uma, totztlizando o valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais), 
integralizados neste ato em moeda corrente do pais. 

MILENA DAMBROS, subscreve 36.000 (trinta e seis mil) cotas, no valor de 
R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando o valor de RS 36.000.00 (trinta e seis 
mil reais), integralizados neste ato em moeda corrente do  pals.  

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Em virtude do aumento do capital social, mencionado na clausula segunda do presente 
instrumento, o capital social, inteiramente subscrito e integral izado, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de 
raS 1,00 (um real) cada urna,  flea  assim distribuido entre os sOcios: 

PERC. QUOTAS CAPITAL 
10% 5.000 R$ 5.000,00 
90 % 45.000 R$ 45.000,00 
100% 50.000 R$50.000,00  

CLÁUSULA QUARTA: 
Tendo em vista a alteraçao do endereço e qualincacao do sócio DALCI DAMBROS, 
passa a ser: DALCI DAMBROS. brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhao parjal de bens, natural de Silo Jos6 do Cedro, Estado de Santa Catarina, 
nascido em 23/12/1961, residente e domiciliado na cidade de  Palo  Branco, Estado do  
Parana,  na Rua  Parana,  289, Centro. CEP 85.501.074. portador da eddula de identidade 
RG 6.686.835-4, expedida pelo Instituto de Identificaçao do  Parana  e CPF/MI: 
546.315.499-34, 

sibcios 
DALCI DAMBROS 
M1LENA DAMBROS 
TOTAL 

f/tóvi 

CLAUSULA QUINTA: 
O objeto social que era. CNAE 4930-2-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
CARGAS, INTERMUN ICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, passa 
ser, a partir desta data, CNAE 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO CONTROLADOS E NÃO 
CONTROLADOS, CNAE 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,  „ 4  
HOSPITALAR, DE LABORATúRIOS E opoNToLócicos, CNAE 4664-8/0 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES 
PEÇAS, CNAE 4649-4/08 - COM1RC'10 ATACADISTA DE PRODUTOS  DJ  
HIGIENE,  MP E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, CNAE 4646-0/01 — 

raiNIMIA.1 
RotrA COMERCIAL.  

PARANA*1 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 13:34 $OB N° 20183110501. 
PROTOCOLO, 183110501  OR  18/06/2018. cdozao DE VERXFICACKO, 
11802499163.  HERE:  41206775516. 
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Libertad Bogua 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/06/2018 
wuw.ampresafacil.pr.gov.br  
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Informando aeus respeetivoa códigos de verificaclo 



rvv3 

1)N'1' -TRANSPORTES LTDA 
CN P.I/M F 12.014.370/0001-67 NIRE 41206775516 

PRIMEIRA  ALIT  RAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDACÃo 

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA, CNAE 4646-0/02 — COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE I-IIGIENE PESSOAL, CNAE 4645-1/02 — COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, CNAE 4930-2/02 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERIVIUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 

CLAUSULA SEXTA: O nome empresarial que era DNT — TRANSPORTES LIDA, 
passa a ser a partir desta data ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA, 

CLAUSULA SÉTIMA: 
A sede e foro da empresa que era na Rua Timbiras, nu 266, Bairro Menino Deus, CEP 
85.502-080, em Pato Branco, Estado do Paraná. passa a partir desta data a ser na 
Rua Marechal Deodoro, 110  177, Bairro Cristo Rei, CEP 85.507.520, na cidade de 
Pato Branco, Estado do  Parana.  

CLAUSULA OITAVA: 
A vista das alterações ora ajustadas e em consomincia com que determina o artigo 2.031 
da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e 
CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, tornando assim sem efeito, a partir desta 
data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado As 
condições contidas no contrato primitivo e As disposições da referida lei 10.406/2002 
aplicáveis a este tipo societário. passa a ter a seguinte rcdayto: 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA 

CN1).1/MF 12.014.370/0001-67 - NIRE 41206775516 

DALC1 DAMBROS, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhao parcial 
de bens, natural de sao Jose. do Cedro, Estado de Santa Catarina, nascido em 
23/12/1961,  residence  c domiciliado na cidade de Pato Branco, Estado do  Parana,  na 
Rua  Parallel.  289. Centro, CEP 85.501.074, portador da cédula de identidade RG 
6.686.835-4, expedida pelo instituto de ldentiticaçiio do  Parana.  e CPF/IVIF 546.515.499- 
34, 

MILENA DAMBROS, empresaria, solteira, natural de Pato Branco. estado do Paraná 
nascido em 28/07/ 1 999, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco, Estado 
Paraná, na Rua  Parana.  nu 28Q. ("entro, CEP 85.501.074. portador da cédula d( 
Identidade RG 10.252.240-0, e pelo Instituto de Identificagao do  Parana 
CPR  11: IV 087.347.569-06, 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/06/2018 1334 SOB N* 20183110501. 
PROTOCOLO: 183110501 DE 18/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11802499363. MIRE: 41206775516. 

inegankii.11111 
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

IlljNIACION1 /44KCIAL. 
DO PARANA Libercad  Bogus  

SECRET4RIA-OISRAL 
CURITIBA, 26/06/2018 

www.empreasfacil.pr.gov.br  

A validade deste documento,  vs impress*,  fica sujeito 4 comprovagAo de sua autenticidade nos respectiv 
Intormando  sews  respectivos c6digos do verificado 
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DNT - TRANSPORTES LTDA 
CNPJ/iVII,' 12.014.370/0001-67 N1RE 41206775516 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

Socios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial 
de ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJTMF 
sob oct 12.014.370/0001-67, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, no 177, Bairro 
Cristo Rei, CEP 85.507.520, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, com seu 
contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do  Parana,  sob 
NIRE 41206775516, por despacho em sessão de 26 de maio de 2.010, resolvem, por 
este instrumento, consolidar seu contrato social primitivo mediante as seguintes 
cláusulas e eondiçaes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade gira sob o nome empresarial de ABC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, terá sede e domicilio na Rua Marechal Deodoro, n° 177, 
Bairro Cristo Rei, CEP 85.507.520, na cidade de  Palo  Branco, Estado do  Parana.  

CLAUSULA SEGUNDA: 
O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta 
mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas pelos 
socios da seguinte forma: 

53  

SOC1OS PERC. QUOTAS CAPITAL 
DALCI DAMBROS 10% 5.000 RS, 5.000,00 
MILENA DAM BROS 90 % 45.000 RS 45.000,00 
TOTAL 100% 50.000 R$50.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: 
0 obieto social 6: CNAE 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO CONTROLADOS E NÃO 
CONTROLADOS, CNAE 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO M I.!: DICO, CIRÚRGICO, 
HOSPITALAR, DE LABORATÓRIOS E ODONTOLÓGICOS, CNAE 4664-8/00 
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E 
PEÇAS, CNAE 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
IIIGIENE:, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, CNAE 4646-0/01 - 
COMERC10 ATACADISTA DE cosmf..-,TICOS E PRODUTOS DI'ç177*—: 
PERFUMARI A, CNAE 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA  DI  i 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CNAE 4645-1/02 -  COWLICK  
ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPED1A, CNAE 4930-2/02  • !,.. lo.  
_ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERmUNICIPAL ‘,

::, 
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MtA 

DNT TRANSPORTES LTDA 
CNI).1/MF 12.014.370/0001-67 NIRE 41206775516 

PlU M EIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

CLAUSULA QUARTA: 
A sociedade iniciou suas atividades em 26 de maio de 2010, e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: 
As quotas são indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado. em igualdade de condições e 
preço, o direito de preferência para a sua aquisição se pastas à venda, tbrinalizando, se 
realizada a cessito delas, a alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA SEXTA: 
A responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A administração da sociedade caberá ao sócio DALCI DAM BROS,  coin  os poderes e 
atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos calistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos demais sócios. 

CLÁUSULA OITAVA: 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro. o administrador prestara 
contas justificadas de sua administraçao, procedendo a elaboração do inventario, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de sua produtividade, os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA NONA: 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. os sócios deliberarito sobre 
as contas e designarão administradoi quando ror o caso. 

CLAUSULA DECIMA: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependáncia, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 
Os sócios, de comum acordo, poderáo fixar uma retirada mensal, a titulo de  pro-labore. 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

_ 
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DN't TRANSPORTES LTDA 
CNP.I/MF 12.014.370/0001-67 NIRE 41206775516 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDA.CAO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades  corn  os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. No sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do sócio remanescente, o valor de seus haveres será- apurado e liquidado com base  rat  
situayao patrimonial da sociedade, A data da resoluçao, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolve  ern  relaçfto a seu sócio. /VT  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O administrador declara sob as penas da Lei, de que  nil°  está impedido de exercer 
administrayao da sociedade, por lei especial, ou cm virtude de condenava° criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos ela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar. de prevaricaçao. peita ou suborno, 
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional. contra normas  dc  deresa da concorracia, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Os socios, DALCI 'DAN/MIMS e MILENA DAMBROS. declaram nio estarem 
ineursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem 
atividades empresariais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
Os sócios declaram que a empresa estará desobrigada da realizaçao de reuniões e 
assembleias em qualquer das situações previstas na legislaçAo civil, consoante a 
faculdade exarada no artigo 70 da Lei Complementar n*. 123 de 14 de dezembro de 
2006. 

CLÁUSULA DÉCIIVIA SEXTA: 
Os socios declaram sob as penas da Lei que a empresa encontra-se enquadrada como 
microempresa, nos termos da lei complementar 123 de 14/1 2/2006. 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para o exercício e z 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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DNT - TRANSPORTES LTDA 
CNPJ/MF 12.014.370/0001-67 MIZE 41206775516 

PRIMEIR.A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) 
obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos, por - si ou por .seus eventuais 

herdeiros e sucessores. 

Md 

M 1 LENA DAM BROS 
CPF/MF n0. 087.347.569-06 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

12.014.370/0001-67 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

26/05/2010 

NOME EMPRESARIAL 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 -  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.494-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 -  Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R MARECHAL DEODORO 
NÚMERO 

177 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.507-520 
BAIRRO/DISTRITO 

CRISTO REI 
MUNICIPIO 

PATO BRANCO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(46) 3225-5767 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/05/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

058 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2022 às 08:55:06 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 12.014.370/0001-67 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 09:53:36 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/10/2022. 
Código de controle da certidão: D8F1.8AE1.2302.1A4A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
060  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026611191-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.014.370/0001-67 
Nome: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.prgybr  

Página 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (26/04/2022 09:00:03) 



CAI A  
CAIXA ECONÕIVI1CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 12.014.370/0001-67 

Razão Social:ABc DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Endereço: R MARECHAL DEODORO 177 / CRISTO REI / PATO BRANCO / PR / 85507-
520 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:12/04/2022 a 11/05/2022  

Certificação Número: 2022041201384926004564 

Informação obtida em 26/04/2022 09:02:29 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

26/04/2022 09:02  Consulta Regularidade do Empregador 
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PODER JUDICIAR..() 
lISTIQA DO TRP.ALF7T. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.014.370/0001-67 
Certidão n': 12876860/2022 
Expedição: 26/04/2022, As 09:03:03 
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS),  inscrito(a) no CNPJ sob o n'  12.014.370/0001-67, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE 

PATO BRANCO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE 

CÓDIGO • 12014370000167 
NOME  ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF..: 12.014.370/0001-67 
ENDEREÇO..: MARECHAL DEODORO 177 - CRISTO REI 
CEP • 85507520 
MUNICIPIO.: PATO BRANCO UF: PR 

FINALIDADE: Consulta de Débitos 

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgaos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima 
identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE 
SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente 
data. 

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas, 
mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A presente certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na  Internet,  
no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR  Code  com os dados abaixo: 

Emitida em: 02/03/2022. 
Valida até: 31/05/2022. 
Ano da Certidão • 2022 
Número da certidão •  0016242 
Código de autenticidade da certidão: 896800011896800 

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal. 

Pato  Branco - PR em, 02 de Margo de 2022.  

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO. 

PREFEITURA DE PATO BRANCO - Rua Caramuru, 271, Centro, 85501-064 

http://www.patobranco.pr.gov.br 
•••••••••=1.111011•1•11%.411111.06Pdt 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA  EP  
CNPJ/MF N.° 06.194.440/0001-03 

NIRE 412.0521259-3 
folha 1 de 6 

Os abaixo identificados e qualificados: 
1) ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão universal de bens, natural de Jabora-SC,empresária, 
inscrita no CPF/MF sob ng 896.860.049-04, portadora da carteira de 
identidade RG n°. 1.486.527-8 SSP-PR, residente e domiciliada na Av 
Francisco Perondi, 549, Apto 01, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 
85618-000, 
2) SARAH CAROLINA  GUIMARÃES DA ROSA, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, natural de Francisco Beltrao-Pr, 
odontiffloga, inscrita no CPF/MF sob ng 051.763.829-03, portadora da 
carteira de identidade RG n°. 8.210.567-0 SSP-PR, residente e 
domiciliada na Av Francisco Perondi, 549, Apto 02, Centro, Flor da Serra 
do Sul-PR, CEP: 85618-000, 
Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praga sob o nome de ODONTOMEDI PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, com nome fantasia 
de ODONTOMEDI, com sede na Av. Luiz Antonio Faedo, 1612, Sala 01, 
Industrial, Francisco Beltrao-Pr, CEP 85601-275, e inscrita no CNPJ/MF 
sob n°06.194.440/0001-03, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
n° 412.0521259-3 em 12/04/2004; resolvem alterar e consolidar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de Comércio atacadista de produtos 
odontológicos; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista 
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso 
pessoal e doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio 
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças; Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de formulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos  medicos  e ortopédicos; Comercio 
varejista de produtos saneantes domissanitários , passa a partir desta data a ter o 
seguinte objeto: Comércio atacadista de produtos odontologicos; Comercio atacadista 
de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de medicamentos e 

drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso  

morn
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medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria; Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
Comercio varejista de artigos  medicos  e ortopédicos; Comercio varejista de produtos 
saneantes domissanitários, 
CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que 
não colidirem  corn  as disposições do presente instrumento. 
CLAUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este 
instrumento de trabalho, os sócios consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas 
alterações, passa a ter a seguinte redação. 

CONSOLIDAÇÃO 
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 

CNPJ/MF: 06.194.440/0001-03 
NIRE: 412.0521259-3 

1) ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão universal de bens, natural de Jabora-SC,empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n 896.860.049-04, portadora da carteira de 
identidade RG n°. 1.486.527-8 SSP-PR, residente e domiciliada na Av 
Francisco Perondi , 549, Apto 01, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 
85618-000 , 
2) SARAH CAROLINA  GUIMARÃES DA ROSA, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, natural de Francisco Beltrao-
PR,odontologa, inscrita no CPF/MF sob T1L)  051.763.829-03, portadora da 
carteira de identidade RG n°. 8.210.567-0 SSP-PR, residente e 
domiciliada na Av Francisco Perondi , 549, Apto 02, Centro, Flor da Serra 
do Sul-PR, CEP: 85618-000, 
Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
LTDA - EPP , com nome fantasia de ODONTOMEDI, com sede na Av. 
Luiz Antonio Faedo , 1612, Sala 01 ,Industrial Francisco Beltrao -PR , 
CEP 85601-275. e inscrita no CNPJ/MF sob n" 06.194.440/0001-03, 
registrada na Junta Comercial do  Parana  sob n° 412.0521259-3 em 
12/04/2004 resolvem por este instrumento particular consolidar seu 
contrato de acordo com as cláusulas seguintes: 

• 
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CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade 
gira sob o nome empresarial de ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA - EPP e tem sede e domicilio na Av. Luiz Antonio Faedo . 
1612, Sala 01 ,Industrial , Francisco Beltrao -PR , CEP 85601-275. 
CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 16/04/2004 em seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração 
no ramo de: Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de  
protases  e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal: 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários. 
CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 140.000,00 (canto 
e quarenta mil reais), divididos em 140,000 (canto e quarenta mil ) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 ( Hum Real ) cada uma, subscrita e já integralizadas, em 
moeda corrente do Pais elos sócios e distribuídas da seçiuinte forma: 

SOCIO (°/0) QUOTAS VALOR 
ANIMARI TEREZINHA  GUIMARÃES  66.00 92400 92.400,00 
SARAH CAROLINA GUIMARAES 
DA  ROSA  

34.00 47600 47.600,00 

TOTAL 100.00 140000 140.000,00  
CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralizayão do capital social, conforme dispõe o  art.  1.052 da Lei 10.406/2002. 
CLAUSULA SETIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e prego, o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

4' 
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Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas devera notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 
CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a ANIMARI TEREZINHA 
GUIMARÃES, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 
§ 1.0- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. 
§ 2.0- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 
CLAUSULA NONA - RETIRADA  PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo,  fixer  uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino de cada exercício 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores ha um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações  
intermediaries,  poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse caso  sera  
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o  art.  1.059 da Lei n.° 10.406/2002. 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova 
do respectivo recebimento, a disposição dos sócios que não exerçam a 
administração. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada  ern  
balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos  ern  que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O 
Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou a propriedade. 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Francisco 
Beltrao-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente , em 1 (uma) 
via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprido em 
todos os seus termos. 

\)0  
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Francisco Beltrao -PR, 10 de julho de 2018 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

06.194.440/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
12/04/2004 

NOME EMPRESARIAL 

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ODONTOMEDI 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  LUIZ  ANTONIO  FAEDO 

NÚMERO 
1612 

COMPLEMENTO  
SALA 01 

CEP 
85.601-275 

BAIRRO/DISTRITO 

INDUSTRIAL 
MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

preto@arisi.com.br  
TELEFONE 
(46) 3565-1463 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..**. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2022 As 08:40:25 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 



CAIA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 06.194.440/0001-03 

Razão SOCiai:ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 

Endereço: AV  LUIZ  ANTONIO  FAEDO 1612 / INDUSTRIAL / FRANCISCO BELTRAO / 
PR / 85601-275 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:12/04/2022 a 11/05/2022  

Certificação Número: 2022041201010671498122 

Informação obtida em 26/04/2022 09:44:23 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

26/04/2022 09:44 Consulta Regularidade do Empregador 
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Voitar imprimir 

 

https://consulta-crEcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 
N°13884/2022 

RAZÃO SOCIAL: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 06.194.440/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 96016 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030388299 
ALVARÁ: 96016 
ENDEREÇO:  AV  LUIZ  ANTONIO  FAEDO, 1612 - Q164  LO!  SLO1 - INDUSTRIAL CEP: 85601275 Francisco Beltrão - 
PR 
ATIVIDADE: Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio 
atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio varejista 
de produtos saneantes domissanitários, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio 
atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar 
quaisquer dividas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em 
relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 2 6 / 0 4 / 2 0  2 2 
DATA DE VALIDADE: 
FINALIDADE: 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5JCX28PM9P 

25 / 06 / 2022 
VERIFICAÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na  Internet,  no endereço  wwwfranciscoheltmo.prgov.br  

Certidio emitida gratuitainente pela intcrnct cm: 26/04/2022 (L:5 I (13 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LIDA 
CNPJ: 06.194.440/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada 6 verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:19:19 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/05/2022. 
Código de controle da certidão: 45D7.86AC.060C.OBD6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Op(074 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°026611873-44 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.194.440/0001-03 
Nome: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Valida até 24/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.f zend r.c ov.br  

Pagina 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (26/04/2022 09:42:48) 



PaDJE. JUDICIA1711() 
DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.194.440/0001-03 
Certidão n': 12884747/2022 
Expedição: 26/04/2022, ás 09:43:41 
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
(MulaTaz E FILIAIS),  inscrito(a) no CNPJ sob o n' 06.194.440/0001-03, 
NÃO CONSTA  como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



Município de 
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Capanema PR 76  

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Jurídica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação. 

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio datado de 08/09/2021, 
objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, o presente 
processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa; 

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando 
a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame; 

3 - A. elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do Ata 
de Registro de Preços; 

4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Américo Bellé \ 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 26/04/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAODE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários 
para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, para aquisição constantes 
no protocolo número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação 
Orçamentária; 
Dotações 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

, 
2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2269 09.001.10.301.1001.2476 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2331 09.001.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2332 09.001.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 10191 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2335 09.001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2336 09.001.10.122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2337 09.001.10.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, 
de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  Do outro lado a empresa XXX.X.XXXXXXXX. ,  inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, n° )(XXX - CEP: 
XXXXXX - BAIRRO: XXXXXXX, no Município de XXXXXXXX, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF n° XX , Portador(a) do 
RG n° XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente 
instrumento, nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de 
Licitação n° XX/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

óRGA0 GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA 

USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme 
especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação n° 
XX/2022. 

1.2. Definição e quantidade do objeto: 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir 
do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a 
contratação total.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO OBJETO 
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de 

referência do Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA -  PRAZO DE VIG2NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da 

sua assinatura. 
3.2. A vigência da ata de registro de pregos poderá ser prorrogada, uma vez, por 

mais 1 (um) ano, desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores 
aqueles registrados. 

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo 
quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2 desta Ata, para o novo prazo de 
vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ 
xxxxxxx (=mom= ), conforme descrito na cláusula 
primeira desta Ata. 

4.2. 0 valor de cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3. No valor de cada item estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, pedágios, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar 

e forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no 
termo de referência; 

5.1.2. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar 
a data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado 
pela Administração Municipal; 

5.1.3. Encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/ Fatura 
correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do 
objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços ou 
conforme cronograma estabelecido entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente ata; 

5.1.5. Comunicar A. Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração, 

5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega 
dos objetos/execução dos serviços; 

5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 
desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

5.1.9. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os 
ônus do transporte transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de 
seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando 
detalhadamente as indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos 
objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento  sera  realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 100  

(décimo) dia útil do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada 
encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 10  
(primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos 
entregues no mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de 
cada unidade escolar, indicando a regularidade no fornecimento e da qualidade dos 
produtos, o qual será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada  riles.  

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes 6. contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Saúde de Capanema, 
CNPJ: 09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n° 681, centro. Município: Capanema 
- PR, CEP: 85.760-000. 

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, 
a regularidade do cadastrarnento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, 
especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

7.7. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por meio do sistema de pagamento PEK,  ou por outro meio previsto na 
legislação vigente. 

7.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar corno emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo 
contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I (6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento c a data do efetivo 
pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 
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8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão A. conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

Dotações 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2269 09.001.10.301.1001.2476 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2331 09.001.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2332 09.001.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 10191 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2335 09.001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2336 09.001.10.122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2337 09.001.10.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912 3.3.90.30.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de 

preços será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência 

Administração. 
9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o 
risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
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ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 
10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-do pela disciplina do  

art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir 

do inicio de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses 
em que a Contratada não deu causa A. prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a 
atualização dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de pregos: 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na 

ata, especificações previstas no termo de referência, cronogram.as  ou prazos 
indicados neste processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento do contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução dos serviços; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão 
ou da entidade contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas 6. reserva de cargos prevista em 
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa  corn  deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz; 

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da 
Administração; 

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela 
fiscalização da Ata de registro de pregos. 

k) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes 

hipóteses: 
a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 3 (três) meses; 
b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 
despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 
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11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do 
cancelamento. 
11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de 

valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e 
indenizações, bem como eventuais prejuízos causados 5. Contratante ou a terceiros. 

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita 
pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado 
no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu 
origem ao registro de pregos. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do prego registrado deverá 
ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento 
do prego registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 
13.4 desta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da 
Lei n° 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 
12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluída, 

caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da 
ata de registro de preços ou do Ata de Registro de Pregos, o qual verificará o objeto 
fornecido/serviço prestado e confeccionará um termo de recebimento provisório, 
identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada 
entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo 
uma cópia do documento 5. CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação 
do fiscal, poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento 
provisório do objeto. 

12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no 
prazo estabelecido em cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá 
apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departarnento de 
Compras do Município,. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão de 
recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto 
entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de Referência/Projeto Básico 
e da solicitação mencionada no termo de referência, para fins de recebimento 
definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referencia deverão ser carimbadas 
e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do 
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objeto/serviço, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou 
do Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, 
preferencialmente em meio digital. 

12.3. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos 
entregues/serviços prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou 
do fiscal da ata de registro de pregos ou do Ata de Registro de Pregos, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de verificar a 
adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a 
que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o 
recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a 
imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o 
Termo de Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo 
Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando 
sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado 
Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas 
assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto 
substituído/ refazimento do serviço, para posterior emissão de Nota fiscal, 
disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) 
dias anteriores 5. exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA 
a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Ata de 
Registro de Pregos e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/ 2002 e 
Código de Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e- 
mail  para a CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo 
nos termos deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos 
que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais dos objetos! serviços recebidos de forma parcial ao solicitado 
na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e 
posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS  

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 
a) der causa 6. inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 
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b) der causa à inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços; 

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação 
dos serviços; 

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da 
contratação, 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços 
sem motivo justificado; 

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
neste documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, 

com as seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas,  sera  

de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora 
de atraso na entrega; 

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias,  sera  de 
5% (cinco por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de 
atraso na entrega; 

c) a multa, quando houver um cronograrna para o fornecimento do 
objeto/execução dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na 
requisição de fornecimento, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista na alínea "b" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto 
na requisição de fornecimento, por infração a qualquer cláusula  (Yu  condição da Ata 
não especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 
desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, 
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motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação  corn  as 
demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1  desta 
Ata, quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos 
serviços. 
13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/ 2021, e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado A. Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de  30 
(trinta) dias,  a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas 
judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros 
sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá motivadam.ente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 

instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 2021, na 
Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas 
federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente 
de suas transcrições. 

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-do pelas 
cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Ata de Registro de Pregoss e as 
disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  
16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta 

Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 
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17.1.1. Sistema de registro de pregos: é o conjunto de procedimentos para 
realização de registro formal de pregos relativos à prestação de serviços futuros pela 
empresa contratada. 

17.1.2. Ata de registro de pregos: documento vinculativo e obrigacional,  corn  
característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o 
objeto, os pregos, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação 
direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Orgdo gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos para registro de pregos e pelo gerenciamento da ata de registro de 
pregos dele decorrente. 
17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio 

da Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos pregos 
registrados, e ainda o seguinte: 

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de pregos. 
17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos pregos registrados; 
17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias 
contratações. 
17.2. Caberá à Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto à Secretaria 

Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o 
requerimento de fornecimento/prestação de serviços de que trata o termo de referencia. 

17.3.  A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições. 

17.4.  Os pregos registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao 
Setor de Licitações e Ata de Registro de Pregoss o controle e o acompanhamento de 
possíveis alterações dos pregos. 

17.4.1. Os pregos registrados atualizados não poderão ser superiores aos 
pregos praticados no mercado. 
17.5. Os pregos registrados serão publicados trimestralmente no órgão de 

comunicação oficial do Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar preços constantes do 

registro de pregos, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1. A impugnação de que trata o  subitem 17.6 deverá ser encaminhada, 

mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a 
qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 
17.7. Os pregos registrados serão confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços 

registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) 
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da Ata de Registro de Pregos para promover a renegociação dos preços de forma a 
torná-los compatíveis com os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, 
o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o 
disposto na legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1.  A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a 

terceiros, decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços ou Ata de Registro de 
Pregos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser 
demandada em juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos 
produtos/prestação dos serviços ora contratados, o Município irá se utilizar do 
instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se 
responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder 
Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer 
responsabilidade. 
18.2. 0  recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos 
serviços. 

18.3.  Incumbe à Contratada o  Onus  da prova da regularidade dos 
produtos/ serviços. 

19. CLAUSULA  DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1.  A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  

providenciada pela Contratante e a integra do processo de contratação direta será 
divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data da assinatura deste instrumento. 

20. CLAUSULA  VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na 
Comarca de Capanema-PR. 

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a)  
representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata. 

Capanema/ PR, 12 de julho de 2021. 

AMÉRICO  BELLE =0=XX 
Prefeito Municipal Representante Legal 

XXXXXVOCXXXX 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



PARECER JURÍDICO N° 54/2022/2 PGM 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações 
ASSUNTO: Análise prévia a Dispensa n° 28/2022. 

EMENTA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. JUSTIFICATIVA E 
DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. PARECER FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria n°. 

7.904/2021, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica, processo 
de dispensa de licitação para aquisição de material hospitalar e odontolÓgico 
para uso das unidades de saúde do município de Capanema/ Pr, conforme 
condições e especificações contidas no processo. 

Constam no PA: Portaria n°. 7.904/2021; Solicitação da dispensa; 
Termo de Referência; Justificativa, Orçamento e pesquisa de pregos; 
Documentos das futuras contratadas; Despacho de encaminhamento do 
Prefeito Municipal; Parecer do Departamento de Contabilidade; e, Minuta da 
Ata de Registro de Pregos. E o relatório. 

2. PARECER: 
Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do parágrafo único do  art.  53, da Lei 14.133/2021, prestar 
consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, 
não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação 
e da discricionariedade da Administração Pública ao tragar os parâmetros dos 
produtos entendidos como necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 
jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 
recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário 
público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em 
recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se 
motivar o ato, nos termos do  art.  50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 
não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da 

Au. Pedro Viricito Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 Pági 1 de 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 
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autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 
descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 
fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto 6, os 
requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, 
os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 
plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos 
técnicos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa 
afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos 
adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos 
objetos ou na justificativa da contratação. 

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos 
aspectos relacionados à legalidade do feito. 

2.1. Da licitação: do cabimento da dispensa de licitação 
0  art.  72, da Lei 14.133/2021, informa que as dispensas de 

licitação devem ser necessariamente justificadas, e que o procedimento deve 
ser instruido, no caso, com elementos que apontem a razão de escolha da 
contratada e justificativa de prego. 

A dispensabilidade da licitação, quando autorizada, só libera a 
Administração Pública da realização da sessão pública. Todas as demais 
etapas procedimentais (autorização da autoridade competente, verificação da 
existência de recurso próprio para custear a despesa, autuação do processo, 
verificação da personalidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade 
financeira e regularidade fiscal do pretenso contratado, instrução do processo 
com justificativas do preço e da escolha do contratado, celebração do contrato, 
publicação do extrato do contrato  etc.)  devem ser observadas. 

Assim, há a necessidade de demonstrar as razões de escolha do 
contratado, bem como justificar o prego. 

Quanto à justificativa do prego extrai-se do PA que fora realizada 
pesquisa de mercado, obtendo-se três orçamentos do objeto. Ademais, 
verifica-se que a razão de escolha da empresa a ser contratada foi a que 
apresentou o menor preço. 

Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 
exigências legais a que se refere o  art.  72, da Nova Lei de Licitações, bem  

AV. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 -  ramal  202- Fcvc:46-3552-1122 

Procuradoria.romanti@capanema.pr.gou.br  
CAPANRWA-PR 
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constato que a presente dispensa de licitação se enquadra na espécie descrita 
no  art.  75, II, da Lei n° 14.133/2021, pois se trata de aquisição no valor de 
R$ 17.476,95. 

2.2. Da documentação das futuras contratadas 
Em qualquer contratação pública exige-se da futura contratada a 

apresentação de documentos essenciais previstos na Lei 14.133/2021, 
relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que as 
futuras contratadas apresentaram documentação em ordem. 

2.3. Da Ata de Registro de Pregos 
Verifica-se que a minuta da Ata de Registro de Preços contém as 

cláusulas obrigatórias que o caso requer. 
Resta, ainda, que seja publicada, a ratificação e publicação na 

Imprensa Oficial, nos moldes do parágrafo único do  Art.  72 da Lei n° 
14.133/2021. 

3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 

possibilidade da contratação direta, com a ressalva da necessidade de 
posterior ratificação e publicação na imprensa oficial do Município. É o 
parecer. 

Capanema, 02 de maio de 2022. 
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Município de 
Capanema - PR 9Y-092  

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 28/2022 

Contratante: 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANÁ. 

Contratadas: 
NOME DO CREDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ:72.150.550/0001-06 
ENDEREÇO: RUA UNIÃO DA VITORIA, 37 BAIRRO: MINIGUACU 
CIDADE: FRANCISCO BELTRAO PR CEP:85605-586 
TELEFONE: 465 3057-1881 E-MAIL:dentalmedchico@outlook.com  

NOME DO CREDOR: AMARILDO BASEGGIO 85 CIA LTDA 
CNPJ:82.291.311/0001-11 
ENDEREÇO: RUA SANTO  ANTONIO,  151 BAIRRO:CRISTO REI 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR CEP:85602-000 
TELEFONE: 46-3524 2405  E-MAIL:  disprobel@hotmail.com  

NOME DO CREDOR: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 12.014.370/0001-67 
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 177 BAIRRO:CRISTO REI 
CIDADE: PATO BRANCO PR CEP:85507-520 
TELEFONE: 46 3225 5767  E-MAIL:  financeiro@abcdistribuidora.far.br  

NOME DO CREDOR: ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTE 
CNPJ: 06.194.440/0001-03 
ENDEREÇO:  AV.  LUIZ  ANTONIO  FAEDO, 1612, SALA 01 BAIRRO: INDUSTRIAL 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR CEP:85601-275 
TELEFONE: 46 3524 1834  E-MAIL:  odontomedifb@hotmail.com  

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR , em conformidade 
com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021 

Total: R$ 17.476,95(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cir 
Centavos). 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 

Fica Dispensada de licitação na forma do  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas 
alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da 
Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitação do AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PRPR. 
abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de 
mercado, conforme pesquisa de pregos realizado pela Administração. 

Contratadas: 
NOME DO CREDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ:72.150.550/0001-06 
ENDEREÇO: RUA UNIÃO DA VITORIA, 37 BAIRRO: MINIGUACU 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR CEP:85605-586 
TELEFONE: 465 3057-1881 E-MAIL:dentalmedchico@outlook.com  

NOME DO CREDOR: AMARILDO BASEGGIO 86 CIA LTDA 
CNPJ:82.291.311/0001-11 
ENDEREÇO: RUA SANTO  ANTONIO,  151 BAIRRO:CRISTO REI 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR CEP:85602-000 
TELEFONE: 46-3524 2405  E-MAIL:  disprobel@hotmail.com  

NOME DO CREDOR: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 12.014.370/0001-67 
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 177 BAIRRO:CRISTO REI 
CIDADE: PATO BRANCO PR CEP:85507-520 
TELEFONE: 46 3225 5767  E-MAIL:  financeiro@abcdistribuidoralar.br  

NOME DO CREDOR: ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 06.194.440/0001-03 
ENDEREÇO:  AV.  LUIZ  ANTONIO  FAEDO, 1612, SALA 01 BAIRRO: INDUSTRIAL 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR CEP:85601-275 
TELEFONE: 46 3524 1834 E-MAIL:  odontomedifb@hotmail.com  

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR , em conformidade com o inciso 
em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 
04 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Arriérico Be116 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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A  

• 

• 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR , conforme parecer Jurídico 
fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. E dispensável a licitação: 
H - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e 
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e 
compras; 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quantidad 
e 

Unidad 
e  

Preço 
maxim  
o 

Prego 
máximo 
total 

1 57707 ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, 
APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, 
MATERIAL: ALVEJADO, 
PURIFICADO, ISENTO DE 
IMPUREZAS, ESTERILIDADE: 
NÃO ESTÉRIL. CÓDIGO BR 
0407961 

250,00  PCT  2,13 532,50 

2 62532 APLICADOR ODONTOLÓGICO, 
TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO 
USO:DESCARTÁVEL, 
MATERIAL:PLASTICO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PONTAS FIBRAS NÃO 
ABSORVENTES, TIPO 
PONTA:FINA. PACOTECOM 100UN 
UNIDADES. 

70,00  PCT  8,32 582,40 

3 62530 CURATIVO  ALVEOLAR  COM 
PRÓPOLIS FRASCO 10 GRAMAS 

13,00 FR 27,85 362,05 

4 62531 EMBALAGEM PARA 
ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, C/ FILME 
POLÍMERO MULTILAMINADO, 
CERCA DE 60 G/M2, ENVELOPE, 
AUTOSSELANTE, CERCA DE 9 
X16 CM, C/ INDICADOR 
QUÍMICO, USO ÚNICO 

2.500,00  UN  0,18 450,00 

5 60791 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 
ML, BICO CENTRAL  SLIP,  
ÊMBOLO DE BORRACHA, 
GRADUADA, NUMERADA, 

30.000,00  UN  0,44 13.200,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
(BR0439626) 

6 60794 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  EMBOLO 
DE BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTAVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439625) 

5.000,00  UN  0,19 950,00 

7 60793 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  ÊMBOLO 
DE BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439624) 

5.000,00  UN  0,28 1.400,00 

VALOR TOTAL: R$ 17.476,95(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e 
Noventa e Cinco Centavos). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 
04 dia(s) do mês de maio de 2022.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:36 

Para: 'ociontomedifb@hotmail.com' 

Assunto: ATA PARA ASSINATURA 

Anexos: ATA 142- ODONTOMEDI.pdf 

BOA TARDE 

FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER 

Roselia Kriger  Becker  Pagai 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

•
roselia.licitacaout capanema.pr.gov.br  
licitacao,  a capanema.p.r,gpv.br 

• 

1 
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De: postmaster@outlook.com  

Enviado em: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:36 

Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Entregue: ATA PARA ASSINATURA 

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00063.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

odontomedifb©hotmail.com   

Assunto: ATA PARA ASSINATURA 

• 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao©capanema.pr.gov.br  

Enviado em: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:34 

Para: 'disprobel©hotmail.com' 

Assunto: ATA PARA ASSINATURA 

Anexos: ata 141- amarildo.pdf 

BOA TARDE 

FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaow capanema.pr.gov.br  

- licitacaoçg capanema.pr,gov.br  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

399 

De: postmaster©outlook.com  

Enviado em: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:34 

Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Entregue: ATA PARA ASSINATURA 

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00052.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

dLsprobel(ahotmail.com  

Assunto: ATA PARA ASSINATURA 
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De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:35 

Para: ifinanceiro@abcdistribuidora.far.bri 

Assunto: ATA PARA ASSINATURA 

Anexos: ata 140- ABC FARMA.pdf 

BOA TARDE 

FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVrR 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 7.080 
Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaout capanema.pr.gov.br  
licitacapla capapepi.a.pr,gpv4:?r 

• 

1 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos:  

Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net >  

quarta-feira,  4 de  maio  de 2022 14:35 

roselia.licitacao@capanema.prgov.br  

Return receipt 

details.txt;  Anexo sem titulo  00046.txt 

The original message was received at Wed, 4 May 2022 14:34:37 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.arnpernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

The following addresses had successfui delivery notifications  <financeiro@abcdistribuidora.far.br> 

(relayed to non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows  <financeiro@abcdistribuidora.far.br>... relayed; expect no further 

notifications 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, de um lado o 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, 
Estado do  Parana,  inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  Do outro lado a empresa 
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA ., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 82.291.311/0001-11, com sede na 
R SANTO  ANTONIO,  151 PRIMEIRO ANDAR SALA 01 - CEP: 85602000 - BAIRRO: CRISTO REI, no 
Município de Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) AMARILDO BASEGGIO, inscrito(a) 
no CPF n° 453.313.169-72, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento, 
nos termos da Lei n° 14.133/2021,  corn  base no Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de Saúde 

1. CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
1.1.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme especificações contidas no termo 
de referência do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

1.2. Definição e auantidade do 
Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unida Quantida Preço Preço total 

do 
produto/ 
serviço 

do 
produto 

de de 
medid 
a 

de unitário 

7 60793 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, 
BICO CENTRAL  SLIP,  ÊMBOLO DE 

DESCA  
RPACK 

UN  5.000,00 0,28 1.400,00 

BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. (BR0439624) 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do histórico  de 

demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  REGRAS PARA AQUISIÇÃO E  PARA A ENTREGA DO OBJETO  
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de referência do 

Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS 
3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata  sera  de 1 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. 
3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 1  (urn)  ano, 

desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores àqueles registrados. 
3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do 

objeto previsto no subitern 1.2 desta Ata, para o novo prazo de vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 
4.1. A despesa  corn  a contratação dos serviços é estimada em R$ 1.400,00(Um Mil e Quatroccntos 

Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.2. 0 valor de cada item esta descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3. No valor de cada item estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. fiscais e 
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comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no termo de referência; 
5.1.2. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários 

e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal; 
5.1.3. Encaminhar A Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem 

adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a 
entrega ou prestação dos serviços ou conforme cronograma estabelecido entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

ata; 

5.1.5. Comunicar A Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data • 

da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo em situações 

excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços; 
5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a 

sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 
5.1.9. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os ônus do transporte 

transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o 
fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as 
indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do fornecimento dos objetos/prestação 
dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 10° (décimo) dia  OW  do 

mês subsequente A entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a 
documentação para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia  OW  de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos entregues no 
mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de cada unidade escolar, indicando 
a regularidade no fornecimento e da qualidade dos produtos, o qual será emitido até o 5° (quinto) dia  OW  
de cada mês. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente ate 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer Ônus para a Contratante. 
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7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Saúde de Capanema, CNPJ: 

09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n° 681, centro. Município: Capanema - PR, 

CEP: 85.760-000. 
7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do 

cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.7. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito em conta 

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do sistema de 
pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada peia 
Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, 
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNx  VP  
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualização financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos especificos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotações 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

. 
2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2269 09.001.10.301.1001 .2476 4494 3.3.90.30.00.0() De Exercícios Anteriores 
2022 2331 09.001.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2332 09.001.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 10191 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2335 09.001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2336 09.001.10,122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2337 09.00.1.1.0.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Antet iores 
2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício i 
9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de pregos 

exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 
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9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas 
técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário 6 regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos 6 autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do  art.  124 e 

seguintes da Lei n° 14.133. de 2021. 

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio de 

vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu 

causa à prorrogação, respeitar-se-6 o indice IPCA para a atualização dos valores constantes neste 

instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREGOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços: 
a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações 

previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de 

regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

C) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos 

serviços; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do Órgão ou da entidade 

contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas 6 reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 

ou para aprendiz; 

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 

Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração; 

J) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da 

Ata de registro de preços. 

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses: 

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso 

decorrer de culpa da Contratada; 
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11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 

pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento. 

11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente 

devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, hem como eventuais 

prejuízos causados à Contratante ou a terceiros. 

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de 

Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, 

devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço 

registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata, sem 

prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n° 14.133, de 

2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA  

12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços ou 

do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um termo de recebimento 

provisório, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade 6 apenas para atestar que a Contratada 

entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do 

documento à CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal, poderá 

ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 
12.1.2. Juntamente  corn  a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo estabelecido 

em cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 
correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município,. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão de recebimento, formada 

por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a 

verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de 

Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de referência, para fins de recebimento 

definitivo. 
12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e assinadas pela 

comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço, as quais serão 
armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município ou da 
própria Secretaria solicitante, preferencialmente em meio digital. 

12.3. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços prestados, 
por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de preços ou do 
contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de 
verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a que vier 
ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, ás suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, 
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quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento ate que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por 
outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico e 
a solicitação indicada no termo de referência, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 
notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/ refazimento do serviço, para posterior 

emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-

se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que 

o fato seja comunicado 6 Contratante 5 (cinco) dias anteriores 6 exaustão do prazo e desde que seja • 

encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do 

Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para a 

CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste 

edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma descrita 

no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento 

em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa 6 inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

b) der causa 6 inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que cause 

grave dano 6 Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem motivo 

justificado; 

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 2013.  
13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou 

na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 
a) advertência; 

b) multa: 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
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a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com as seguintes 

adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de 2% (dois 

por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora de atraso na entrega; 

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de 5% (cinco por 

cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de atraso na entrega; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/execução dos 

serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, pelo 

descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na requisição 

de fornecimento, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas 

"a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, no caso 

de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, 

havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 

configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos serviços. 
13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditório e a ampla defesa,  corn  os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n°9.784/1999. 

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado â Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, 
inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 
disponibilizados pelos árgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n" 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais 

regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 

independentemente de suas transcrições. 
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15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas aqui 

previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA  -,DA HABILITAÇÃO  

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA  DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada. 

17.1.2.  Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, 

os órgãos participantes e as condições a serem praticadas. conforme as disposições contidas neste 

instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 

17.1.3.  Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - órgão da 

Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 

preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 
17.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio da Agente de 

Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte: 
17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços. 

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

17.2.3.  Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
17.2. Caberá a Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto a Secretaria Municipal de Finanças, 

a existência de recursos e de dotação orçamentaria para emitir o requerimento de fornecimento/prestação 
de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente 
as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal 
como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis 
alterações dos preços. 

17.4.1.  Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados 

no mercado. 
17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação oficial do 

Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão e; parte legitima para impugnar preços constantes do registro de preços, em 

razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1.  A impugnação de que trata o  subitem 17.6  devera ser encaminhada, mediante 

protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do 

impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 

17.7. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
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17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 

maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para 

promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 

procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes 

da execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juizo por 

terceiros, em razão do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços ora contratados, o 

Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa 

contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo 

Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 

18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos serviços. 

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  providenciada pela 

Contratante e a Integra do processo de contratação direta  sera  divulgada no Portal de Transparência do 
Município, no prazo de até 10 (dez) dias Citeis, contados da data da assinatura deste instrumento. 

20. CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR. 

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a)  Sr.(a) AMARILDO BASEGGIO,  representante da 
empresa detentora dos preços registrados nesta Ata. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 04 dia(s) 

do mês de maio de 2022 

MARIA STELLA PICOLLI At ,na. de I ot chqh.0 ix,r MAMA STEI 
EAM.441a6M07714900 
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AMARILDO BASEGGIO 
Representante Legal 

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 

Detentora da Ata 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, de um lado o 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, 
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  Do outro lado a empresa 
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 06.194.440/0001-03, com sede na  AV.  LUIZ  ANTONIO  FAEDO, 1612 SALA 01 - CEP: 85601275 
- BAIRRO: INDUSTRIAL, no Município de Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 
ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, inscrito(a) no CPF n° 896.860.049-04, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base no 
Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de Saúde 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme especificações contidas no termo 
de referência do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

1.2. Defin cão e auantidade do 
Item Código 

do 
produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantid 
ade 

Preço 
unitário 

Preço total 

2 62532 APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO 
HASTE:DOBRAVEL, TIPO 
USO:DESCARTAVEL, 
MATERIAL: PLÁSTICO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, 
TIPO PONTA:FINA. PACOTECOM 100UN 
UNIDADES. 

FGM  PCT  70,00 8,32 582,40 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é urna previsão realizada a partir do histórico de 

demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação total.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO OBJETO  
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de referência do 

Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. 
3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 1 (um) ano, 

desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores àqueles registrados. 

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo quantitativo do 

objeto previsto no subitem 1.2 desta Ata, para o novo prazo de vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 
4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ 582,40(Quinhentos e Oitenta e 

Dois Reais e Quarenta Centavos), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.2. 0 valor de cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata.  
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4.3. No valor de cada item estão inclufdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no termo de referência; 
5.1.2. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários 

e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal; 
5.1.3. Encaminhar 6 Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem 

adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a 
entrega ou prestação dos serviços ou conforme cronograma estabelecido entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

ata; 

5.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto,  corn  a devida comprovação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo em situações 

excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços; 
5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a 

sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 
5.1.9. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os ônus do transporte 

transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o 
fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente as 
indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos objetos/prestação 
dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, ate o 10° (décimo) dia útil do 

mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a 
documentação para liquidação de despesa ate o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos entregues no 
mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de cada unidade escolar, indicando 
a regularidade no fornecimento e da qualidade dos produtos, o qual será emitido até o 5° (quinto) dia  OW  
de cada mês. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes 6 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
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que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.4. A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Saúde de Capanema, 
CNPJ: 09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n° 681, centro. Município: Capanema 
- PR, CEP: 85.760-000. 

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do 
cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento,  sera  efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.7. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depósito em conta 

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do sistema de 
pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

7.9. A Contratante não se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratários proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, 
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratários a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 

365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotações 
Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2269 09.001.10.301.1001.2476 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2331 09.001.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2332 09.001.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 10191 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2335 09.001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2336 09.001.10.122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2337 09.001.10.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
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9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços será 

exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 
9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas 
técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do  art.  124 e 

seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de 

vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu 

causa à prorrogação, respeitar-se-6 o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste 

instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços: 
a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, especificações 

previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste processo e na Lei de 

regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

C) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos 

serviços; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 

contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 
ou para aprendiz; 

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 

Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração; 

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da 

Ata de registro de preços. 

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses: 

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 
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b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo se o atraso 

decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 

pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento. 

11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente 

devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais 

prejuízos causados 6 Contratante ou a terceiros. 

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo Agente de 

Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, 

devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço 

registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata, sem 

prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n°14.133, de 

2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA  
12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços ou 

do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um termo de recebimento 
provisório, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada 

entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma copia do 

documento 6 CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal, poderá 

ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 
12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo estabelecido 

em cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 
correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município,. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão de recebimento, formada 

por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a 

verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de 

Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de referência, para fins de recebimento 

definitivo. 
12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e assinadas pela 

comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço, as quais serão 
armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município ou da 
própria Secretaria solicitante, preferencialmente em meio digital. 

12.3. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços prestados, 
por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de preços ou do 
contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de 
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verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a que vier 
ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, 6s suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, 
quantidade ou aparência, cabendo 6 fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por 
outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico e 
a solicitação indicada no termo de referência, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 
notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substitufdo/ refazimento do serviço, para posterior 

emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-

se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que 

o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores 6 exaustão do prazo e desde que seja 

encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do 

Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para a 

CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste 

edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma descrita 

no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento 

em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

b) der causa à inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que cause 

grave dano 6 Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa 6 inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem motivo 
justificado; 

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou 
na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 
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c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com as seguintes 

adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de 2% (dois 

por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora de atraso na entrega; 

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de 5% (cinco por 
cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de atraso na entrega; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/execução dos 

serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, pelo 

descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "h" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na requisição 

de fornecimento, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não especificada nas alíneas 

"a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, no caso 

de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, 

havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 

configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos serviços. 
13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n°9.784/1999. 

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, 
inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 
disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais 
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regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 

independentemente de suas transcrições. 

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ao pelas cláusulas aqui 

previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de preços: é o conjunto de procedimentos para realização de 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa contratada. 

17.1.2. Ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, 

os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste 

instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - árgão da 

Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 

preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 
17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio da Agente de 

Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, e ainda o seguinte: 
17.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços. 

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
17.2. Caberá à Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, 

a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de fornecimento/prestação 
de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente 
ás licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal 
como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis 
alterações dos preços. 

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados 

no mercado. 
17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no árgão de comunicação oficial do 

Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar preços constantes do registro de preços, em 

razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1. A impugnação de que trata o subitem 17.6 deverá ser encaminhada, mediante 

protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do 

impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 
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17.7. Os pregos registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 

maiores que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para 

promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 

procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes 

da execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juizo por 

terceiros, em razão do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços ora contratados, o 

Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa 

contratada ira se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo 

Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 

18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos serviços. 

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  providenciada pela 

Contratante e a integra do processo de contratação direta  sera  divulgada no Portal de Transparência do 
Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento. 

20. CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR. 

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, 
representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 04 dia(s) 

do mês de mae..e 2022' ODONTOMEDI Assinado de forma digital por \, 
PRODUTOS ODONIOMEDI PROLVTOS 

ODONTOLOGICOS E 
ODONTOLOG1COS E 
HOSPITALARES:06194440000103 

HOSPITALARES:0619444  (Wm:  202205.05 08:13:49 

0000103  
,,..N.,  

AME1ib BELÉ ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES 

Prefeito Municipal Representante Legal 

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG1COS E 

HOSPITALARES LTDA - EPP 

Detentora da Ata 
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OVQ120 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 14:47 
Para: 'dentalsolsulfb@gmail.com' 
Assunto: ATA PARA ASSINATURA 
Anexos: ATA 144- POSSATO.pdf 

BOA TARDE 
ESTAMOS ENCAMINHANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
ASSINATURA, 

CASO  VOCE  TENHA ASSINATURA DIGITAL É  SO  ASSINAR DIGITALMENTE E NOS 
DEVOLVER VIA  E-MAIL.  
SE VOCÊS NÃO TIVEREM ASSINATURA DIGITAL TERÃO QUEM IMPRIMIR EM 
DUAS VIAS 0 CONTRATO 

• ASSINAR E NOS DEVOLVER NO ENDEREÇO ABAIXO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
A/C SETOR DE LICITAÇÕES  
AV.  GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1.080 
CAPANEMA PR- CEP 85760-000 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao  it  capanerna.pr,gov,4r 

• licitacaora capanema.pr.gov.br  

41 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: Mail Delivery Subsystem  <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 14:47 

Para: roselia.licitacao@capanema.prgov.br  

Assunto: Return receipt  

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00009.txt  

The original message was received at Tue, 10 May 2022 14:47:11 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

The following addresses had successful delivery notifications <dentalsolsulfb@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows <dentalsolsulfb@gmail.com>... relayed; expect no further notifications  

• 

• 

i 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

" 16 

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 14:49 
Para: 'admsaude@capanema.pr.gov.br'; 'Jaqueline Reinehr' 
Assunto: DISPENSA 28/2022 
Anexos: Classificação por Fornecedor.pdf 

BOA TARDE 
A DISPENSA 28/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 

ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

ESTA PRONTA, PODERÁ SER UTILIZADA A PARTIR DE 10/05/2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

ip  Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaora capanema.pr.gov.br   
licitacao(aca.p_anema.pr.gov.br 

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: Mail Delivery Subsystem  <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 14:50 

Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Return receipt  

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00038.txt  

The original message was received at Tue, 10 May 2022 14:49:24 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

The following addresses had successful delivery notifications <admsaude@capanema.pr.gov.br> 

(successfully delivered to mailbox) 

Transcript of session follows <admsaude@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

• 

1 



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 

NICIPIO DE CAPANEMA,„,,, 

4 
QUA  RTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 - EDIÇÃO 0963 ' 

Data 

Objeto: 

Valor 

VALOR 

Capanema, 
Colono, 

Américo 
Prefeito 

EXTRATO 
Processo 

Contratante: 
Contratada: 

SERVIÇO 
TERIAL, 
VOLEIBOL 

Américo 
Prefeito 

TOTAL: R$ 1.600,00(Um Mil e Seiscentos Reais). 

Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do 
ao(s) 29 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Bellé 
Municipal 

DO CONTRATO NI° 150/2022 
dispensaN° 32/2022 

da Assinatura: 28/04/2022. 
Município de Capanema-Pr. 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA - ME. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MA- 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTI-VO DE 

NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022. 
total: R$1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais). 

Bellé. 
Municipal 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO II' 25/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A 
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE  SAME  PRESTA- 
DOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. , conforme parecer 
Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso 11, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. Ë dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso 
de outros serviços e compras; 
Loir. 1 •  Lott  001 
Item Chdigo do  pro-  Nome do pmduto/sersico Quanti- UM-  Prey, -Pews  inixl- 

duto/servico dada dada máximo mó total 
1 62500 PESQUISA DE OPINIÃO  POTS  ICA COM OS' 2,0i)  ON  4.450.00 16.900,00 

USUÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E e inonitora-
mento DOS SERVIÇOS DE  MODE  PRESTADOS 
PETO MUNICIPTO DE CAPANEM A/PR, a fim de 
:mplementactio  de novos  winos.  A qual deverd 
nir rtill17Alla  CM tudo territhrto municipal, divid- 
,da por  area  ierriturial e populacional, COM NO 
NIIN11,10 QUINHENTOS ENTREVISTADOS. a 
(Ai semestre, no  period*  de dois anns, podendo  
Nor  istorrogado. A coleta de  dock.,  se  dad  por nic)o 
Se entrevfita pessoal e presencial In loco. uldiran• 
do-te de APARELHOS DE PESQUISA  (TABLETS).  
UTILIZANDO SISTEMA P10111110 E A PLICATI• 
VO CAPAZ DE CADASTRAR E SINCRONIZAR 
DADOS, PERMITINDO A 0'01TM-17-A00 
INSTANTÂNEA DAS RE2iPOSTAS POR MEIO 
DE SISTEMA DE RETAGUARDA PROPRIO 
LWEBSITE). Os dados coletados  &veil° sex  pro-
cessados e analisados, gerando uns relatorio final  
coin  grificos detalhado, e apresentados cm modo 
digital c fisco. .. 

VALOR TOTAL: R$ 16.900,00(Dezesseis Mil e Novecentos Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 10 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 151/2022 
Processo Dispensa N" 25/2022 
Data da Assinatura: 10/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELL 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA SO- 
BRE A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Valor 
PRESTADOS 

Américo 
Prefeito 

PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. 
total: R$16.900,00 (Dezesseis Mil e Novecentos Reais). 

Bellé 
Municipal 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Isl° 28/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE  DC  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR , conforme parecer Jurídico funda- 
mentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. É dispensável a licitação: 
H - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso 
de outros serviços e compras;  
Lore-  I I ate  001 
Item Chdigo do  pm  • Nome do produmfinn 0(0 Quant, Una. rte0 Preço rmi x, 

duto/servicu  /lade  dade  miaow,  no total 

I 57707 ALGODÃO, TIPO. HIDROFILO, APRE- 
SENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL- 

250.00 PC:T 2,13 532., 

ALVEJADO. PURIFICADO. ISENTO DE IM- 
PUREZAS, ESTERIUDADE.:  MAO  EsTERIL 
CÓDIGO BR 0407961 

2 62532 APLICADOR ODONTOLOGICO. TIPO 70.00 , C 582.40 
HASTEDOBILWEL, TIPO USO:DES- 
CARMEL. MATERIAL:PLASTICO, CAR- 
ACTERTSTICAS ADICIONAIS. PONTAS 
FIBRAS NÃO ABSORVENTES. TIPO PON- 
TA:EINA. PACOTECOM 100014 eNIDADEs. 

3 62530  CURATIVE) ALVEOLAR  'COM PROPOLLS 13.00 FR 27,85 362,05 
FRASCO 10  GRAMAS 

4 62531 EMBAT.ACTEM PARA ESTF.RILIZAÇÂO, PA- 2.500.00  UN  0,18 450.00 
PEL GRAU CIROR0ICO. O/ FILME POLIME- 
RO MULTILAMINADO. CERCA DE 400/ 
M2. ENVELOPE, AUTOSSELANTE, CERCA 
DE 9 XIS CM, C/ INDICADOR QUIMICO, 
USO ONICO 

5 60791 SERINGA. POLIPROPILENO, 10 ML. BICO 30.000,00  UN  0,44 13.200hn 
CENTRAL  SLIP.  EMBOLO DE BORRACHA, 
GRADVADA, NUMERADA, ESTERIT . DES- 
CARMEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL 
S8R0439626) 

6 0794 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML 13100 5.000,00  UN  0,i9 950,10) 
CENTRAL  SLIP. EMBOLI)  DE BORRACHA, 
GRADUADA. NUMERADA. FSTERIL, DES- 
CARMEL, EMBALAGEM ISIDIVIDUAL 
a0004.4962S) 

r7 60793 ZRINGA, POLIPROPILENO, 5 MI.. 0100 $.000,00  UN  0,28 1.400,00 
CENTRAL  SLIP, EMBOLI.)  DE BORRACTIA. 
GRADUADA. NUMERADA. rsititn..  DES.  
CARTAVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL 
01101439624/ 

VALOR TOTAL: R$ 17.476,95(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta c 
Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 04 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°140/2020 
Dispensa de Licitação N" 028/2020 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE  DC  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais) 
Américo  Belk  
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141/2022 
Processo dispensaN° 28/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capaneava-Pr. 



ORGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUA,RTA7FEIRA, 11 D.r. MAIO DE 2022 - 

• 

Contratada: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$1.400,00  (Urn  Mil e Quatrocentos Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2022 
Processo dispensaN° 28/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ODONTOMEDI - PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta 
Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2022 
Processo dispensaN" 28/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: POSSATTO & POSSATO LTDA. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$1.344,55 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais 
Cinqüenta e Cinco Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

1.0 Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n° 55/2022, que entre 
si celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e 
de outro lado a Empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município 
de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representa-
do pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO  BELLE,  
doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ZE-
CATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA , sedi-
ada na RUA ALAGOAS, 2855 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n" 79.039.418/0001-62, neste ato 
representada pelo Sr. ELIAS CATANI, portador do RG n° 1.075.885, 
e CPF n° 242.997.319-72, ao fim assinado, doravante designada CON-
TRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo 
Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 5/2022, medi-
ante as seguintes cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Ata de Registro de Preços firma-
do em 25/02/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão 
Eletrônico n° 5/2022, entre as partes acima identificadas, para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OC-
ASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 
10/05/2022, fica recomposto o valor dos itens abaixo descritos, con-
forme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a 
vigência do contrato: 

Lote Item De.criçlo do produto Un. 
Med. 

Quanti- 
dada  
Limitada 

Valor antes 
du  Reequi-  
librio 

Quantidadc 
du  Reequi- 
libriu 

Valor unitirio 
apiis Reequilibriu 
de vslores R$ 

Valor do 
aditivo RS 

01 1 

, 

BA NDEIRA DA. TAXA  
PARA QUILOMETRA. 
GENS INFERIORES A 
30KM DE DISTANCIA. 
CADA RANDEIRADA 
DEVE CORRESPONDER 
A UMA IDA E UMA 
VOLTA. 
AMPLA 
E 

CONCOR-
RNCIA 

UN 

, 

MAO  300.00 38 311,22 428.36 

01 2 TRANSPORTE COLE- 
T1VO DE  PASSAGE  • 
IROS DE CAPANEMA 
PR ATE O LOCAL 
INDICADO, PARA 
USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE 
NO  TRANSPORTS  DE 
PACIENTES, SENDO 
INCI.USO IDA E. VOLTA 
COM VEICULO POR-
TANDO AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 
MINIMAS: 20 LUGARES. 
REGISTRO NO DER. AR  
CONDICIONADO. SOM 
E ACESSIBILIDADE 
PARA PORTADORES DE 
DErk.ituctA. AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

KM 52.500.00 438 52.500,00 4.754 

01 3 TRANSPORTE COLE- 
TIVO DE PASSAGE-
TROS DE  CAPANEMA 
PR ATE O LOCAL 
INDICADO, PARA 
USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE 
NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES, SENDO 
INCLUSO IDA E VOLTA 
COM VEICULO POR-
TANDO AS SEGUINTES 
cARAcruRisricAs  
MINIMA&  42 LUGARES 
NO  MINIM°,  REGISTRO 
NO DER, CATEGORIA 
TURISMO, TomEno, 
AR CONDICIONADO, 
CALEFACAO. SOM, 
ERIGOBA R., ACESSIBILI-
DA DE PARA PORTADO. 
RES DE DEFICIÊNCIA F. 
TRAVESSEIROS. AMPLA 
CONCORRENCIA 

KM 53.318.00 4.49 53.318,00 

02 1 BANDEIRADA, TAXA  
PARA QUILOMETRA  
GENII  INFERIORES A 
30KM DE DISTANCIA. 
CADA BANDEIR AT )A 
DEVE CORRESPONDER 
A UMA IDA E UMA 
VOLTA. 
EXCLUSIVO ME/EP? 

UN  12,00 300.00 12,00 311,22 

02 2 TRANSPORTE COLE- 
TWO  DE PASSACiE-
IROS DE CAPANF-MA 
PR  ATE O LOCAL 
INDICADO. PARA 
USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE 
NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES, SENDO 
INCLUSO IDA E VOLTA 
COM VF.ICUTO POR. 
TA  NDO AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 
MINI MAS: 20 LUGARES. 
REGISTRO NO DER. AR  
CONDICIONADO, SOM 
F. ACESSIBILIDADE 
PARA PORTADORES  DI)  
DFFICIENCIA. EXCLU. 
SIVO MEF.PP 

KM 13.125,00 4,38 12.665.00  



\ • 

J 

oselia Kriger  Becker  Paga 

( Chefe do Setor de Licitações 

Município de 
Capanema - PR 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 11/05/2022, edição 0963, 
página 03 

Onde Lia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°140/2020 
Dispensa de Licitação N° 028/2020 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de 
Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 
E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e 
Quinhentos Reais) 
Américo Be116 
Prefeito Municipal 

Leia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°140/2022 
Dispensa de Licitação N° 028/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de 
Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 
E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e 
Quinhentos Reais) 
Américo Be116 
Prefeito Municipal 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 

11 dia(s) do mês de maio de 2022 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 



Municipio de 
Capanema - PR  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, de um 
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  
BELLE.  Do outro lado a empresa POSSATTO & POSSATO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° 72.150.550/0001-06, com sede na R UNIÃO DA VITORIA, 37 - CEP: 85605586 - BAIRRO: 
MINIGUAÇU, no Município de Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 
ROGERIO POSSATTO, inscrito(a) no CPF n" 605.159.539-20, doravante denominada 
CONTRATADA, vem firmar o presente instrumento, nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base 
no Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de Saúde 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme especificações contidas 
no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

1.2. Definição e Quantidade do 
Item Código 

do 
produto 
/serviço 

DesCrigdo do produto/serviço Marca do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantida 
de 

Prego 
unitário 

Prego total 

1 57707 ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, 
APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, 
MATERIAL: ALVEJADO, 
PURIFICADO, ISENTO DE 
IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO 
ESTÉRIL. CÓDIGO BR 0407961 

W.A.  PCT  250,00 2,13 532,50 

3 62530 CURATIVO  ALVEOLAR  COM 
PRÓPOLIS FRASCO 10 GRAMAS 

BIODINA- 
MICA 

FR 13,00 27,85 362,05 

4 62531 EMBALAGEM PARA 
ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, C/ FILME POLIMER.0 
MULTILAMINADO, CERCA DE 60 
G/M2, ENVELOPE, 
AUTOSSELANTE, CERCA DE 9 X16 
CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO 
ÚNICO 

HOSPFLEX  UN  2.500,00 0,18 450,00 

1.3. A quantidade constante no subitem 1 2 é uma previsão realizada a partir do 
histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação 
total.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA  DC)  OBJETO  
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de referencia 

do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGP,NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREL'OS  
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3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da sua 
assinatura. 

3.2.  A vigência da ata. de registro de pregos poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 1 (um) 
ano, desde que pesquisa previa de mercado  ilk)  revele pregos inferiores àqueles registrados. 

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo 
quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2  desta Ata, para o novo prazo de vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA -  DA DESPESA  
4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ 1.344.55(Um Mil, Trezentos 

e Quarenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), conforme descrito na cláusula primeira 
desta. Ata. 

4.2. 0 valor de cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3. No valor de cada item estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA  
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no termo de 
referência; 

5.1.2.  Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 
horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 
Administração Municipal; 

5.1.3. Encaminhar A Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao 
valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo 
de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços ou conforme cronograma estabelecido 
entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente ata; 

5.1.5.  Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo em 
situações excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7.  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução 
dos serviços; 

5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 
desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

5.1.9.  Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os ônus do 
transporte transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e 
veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10..  Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente 
as indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do fornecimento dos 
objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 
de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação. 
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0  Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento  sera  realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 100  (décimo) dia 

útil do  !Iles  subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota 
fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 10  (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o recebimento definitivo dos produtos 
entregues no mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de cada 
unidade escolar, indicando a regularidade no fornecimento e da qualidade dos produtos, o qual 
será emitido ate  o 5° (quinto) dia  ¡Ail  de cada mês. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em  name  do: Fundo Municipal de Saúde de Capanema, 
CNPJ: 09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n" 681, centro. Município: Capanema 
- PR, CEP: 85.760-000. 

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramcnto do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, especialmente 
quanto á regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento,  sera  efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

7.7. 0  pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio 
do sistema  de   pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

7.9. A Contratante não se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórias 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratbrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualização financeira, calculado segundo a formula: 

(6/ 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

8. CLAUSULA OITAVA -  DA DOTACÃO ORCAMENTARIA  
8.1.  As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos especificas 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
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Dotações 
Excrcici 
o da 
despesa 

Conta 
da  
despesa 

l'uncional prograrnática Fonte 
(lc  
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2269 09.001.10.301.1001.2476 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2331 09.091.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2332 09.091.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 ,.,1 0191 p.3.90.30.00.00 'pe Exercícios Anteriores 
2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2335 09,001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2336 09.001.10.122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2337 09.001.10.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores 
2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 
2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912__3.3.90.30.00.00 pe Exercicios Anteriores 
2022 2360 09.001.10.30.1.1091.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA  NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de preços 
será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3.  0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos A autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA  DÉCIMA - DAS ALTERACÕES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão pela disciplina do  art.  124 

e seguintes da Lei ri° 14.133, de 2021. 
10.2.  Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio 

de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada 
não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores 
constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS  

11.1.  Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de pregos: 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, 

especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste 
processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

C) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



Municipio de.  
Capanema PR 

d) decretação de falência ou  dc  insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento do contratado; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 
dos serviços; 

razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 
entidade contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas á reserva de cargos prevista em lei, bem 
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz; 

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 
Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração; 
j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela 

fiscalização da Ata de registro de preços. 
k) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 

11.2.  A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses: 
a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 
b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 

ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo 
se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 
11.3.  0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos,  serer  precedido de 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual  cleverer  ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento. 
11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores 

eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, 
bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros. 

11.5.  A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo 
Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro 
de preços. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do prego registrado deverá ser 
formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolacio. 

11.7.  Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do pret,•o 
registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitern 13.4 desta Ata, 

sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 
11.8.  0 cancelamento da ata  sera  regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n" 

14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal. 

12.  CLAUSULA  DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA  
12.1.  Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando  o fato ao fiscal da ata de registro de 
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pregos ou contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um 
termo de recebimento provisório, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas 
para atestar que a Contratada entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na 

solicitação, fornecendo urna cópia do documento à CONTRATADA. 
12.1.1.  Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal, 

poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 
12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo 

estabelecido em cronograma acordado entre as partes,  a CONTRATADA deverd apresentar a 
nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Municipio,. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão de recebimento, 

formada por três servidores efetivos, realizara, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da 
despesa, isto d, a verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as 
especificações do Termo de Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de 
referência. para  fins de recebimento definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referencia deverão ser carimbadas e 
assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo  do 
objeto/serviço, as quais  sera()  armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do 
Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente 
em meio digital. 

12.3. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços 
prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de 
pregos ou do contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, 
com a finalidade de verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade 
do objeto/serviço a que vier ser recusada. 

12.4.  A CONTRATADA fica obrigada a substituir, As suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, 
quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata 
troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de 
Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação 
das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 
da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 
relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituido/ refazimento do serviço, para 
posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo, desde que o fato seja comunicado A Contratante 5 (cinco) dias anteriores A exaustilo do 
prazo c desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao 
Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

12.9.  A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para 
a CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 
deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem. 
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12.11.  As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado  na 
forma descrita no termo de referdncia, somente serão enviadas para liquidação e posterior 
pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DtCIIVIA TERCEIRA -  DAS INFRAÇÕES E DAS SANCÕES  ADMINISTRATIVAS  
13.1.  Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
b) der causa a inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que 

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

c) der causa  it  inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 
e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 
f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem 

motivo justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5" da Lei n° 12.846, de  2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 
documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções; 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com as 

seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas, será de 2% 

(dois por  cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora de atraso na 
entrega; 

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de  5% 
(cinco por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de atraso na 
entrega; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/execução 
dos serviços, será de ate 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista na alínea "b" acima. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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cl) multa de  1%  (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na 
requisição de fornecimento, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não 
especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de  até 3%  (um por cento) sobre do valor previsto no  subitem 4.1  desta Ata, 
no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 
Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no  subitem 4.1  desta Ata, 
quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos serviços. 
13.5.  As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 14.133/2021, e subsidiariamente na 
Lei  if  9.784/1999. 

13.6. A  multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas  serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 
disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10.  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1.  Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Publica poderá 

motivaciamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA  DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
15.1.  Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, na Lei ri° 14.133, de 2021, na Lei n" 9.784, de 1999, bem como nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante 
deste documento, independentemente de suas transcrições. 

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-ão pelas cláusulas 
aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 
14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA  DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
17.1.  Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de pregos: é o conjunto de procedimentos para realização 
de registro formal de preços relativos à prestação de serviços futuros pela empresa  
con  tratada. 
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17.1.2. Ata de registro de pregos: documento vinculativo e obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os 
preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 
órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 
para registro de pregos e pelo gerenciamento da ata de registro de pregos dele decorrente. 
17.2. Caberá A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio da Agente 

de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos pregos registrados, e ainda o 
seguinte: 

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de pregos. 
17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação As suas próprias contratações. 
17.2.  Caberá à Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto A Secretaria Municipal 

de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de 
fornecimento/prestação de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente As licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

17.4. Os pregos registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem 
a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle 
e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços. 

17.4.1. Os pregos registrados atualizados não poderão ser superiores aos preços 
praticados no mercado. 
17.5.  Os pregos registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação 

oficial do Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar pregos constantes do registro de 

preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1.  A impugnação de que trata o subitem 17.6 deverá ser encaminhada, mediante 

protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do 
impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 
17.7.  Os pregos registrados serão confrontados perioclicarnente, verificando a 

compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro 
de Pregos para promover a renegociação dos pregos de forma a torná-los compatíveis  corn  
os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o 
Municipio procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 
legislação. 

18.  CLAUSULA  DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados A Administração ou a terceiros, 

decorrentes da execução da Ata de Registro de Pregos ou contrato, nos termos do Código de Defesa 
do Consumidor.  
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18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em 
juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços ora 
contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade 
em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais 
indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, 
isentando este de qualquer responsabilidade. 
18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos serviços. 
18.3. Incumbe à Contratada o  Onus  da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será 

providenciada pela Contratante e a integra do processo de contratação direta será divulgada no 
Portal de Transparência cio Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura deste instrumento. 

20. CLAUSULA  VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 
Capanema-PR. 

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo  Bend,  e pelo(a) Sr.(a) ROGERIO POSSATTO, 
representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata. 

• 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 04 

dia(s) do  Inds  de maio de 2022 Awned° digitalmentu pc( ROGERIO 

ROG ERIO  POSSATTO:60515653920 
ON; C.OR, 0=1CP-0ravit, OLI.AC SOLUTI 
Multipta vs. OU.31420689000166, 

PCDSSy\TTO.  . GN,rROGERIO POSSATIO:00515853920 
OU.PrOSOftd01. OU.Corlikado PP' Al. 

RazOo:  Eu  Sou o  autor  doslo  documento  6051595-39201.0,0iitalpSo:  Frailektoo Bottato - PR 
0041: 202240510 14;52:26 
Foal Roacler Vorstio: 10.00 

ROGERIO POSSATTO 
Representante Legal 

POSSATTO & POSSATO LTDA 
Detentora da Ata 

• 
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Registrar processo licitatório 

Município • cAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

-Informações Gerais------ 

campos Ano,N. e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano 2022 

Modalidade,  Processo Dispensa 

Confirrrmer 

{ No licitação/dispensa/inexigibilidade 28  

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito• 

A licitação utiliza estes recursos? U  

Número edital/processo' 28  

DescrlOo do Objeto* AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

Forma de Avali00 - Selecionar - 

Dotação Orçamentaria* 09001 10301100124722263339030 

Preço maxime/Referêneia de preço - 17,476,95  
ft$*  

Data Publicação Termo ratificação • 11/050022 

CPF: 63225824968 Igv221) 

1/1 https://servicos.tce.prgov.br/TCEPR/Municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.asPx  
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ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:  Caroline  Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321  
E-mail:  diariooficial@capanema.prgov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo  Belle  
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Luciana Zanon 
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Secretária da Familia e Desenvolvimento Social:  Loin  i  Albanese  Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto  Lett-i 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro  Markus  
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde:  Jonas Welter  
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar  Jablonski  
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596  
E-mail:  secretarialegislativa@capanema.prleg.br  
Capanema - Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretário 
Vereador:  Delmar  C. Balzan - 22  Secretário 
Vereador:  Clad  ir Sinesio  Klein  
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 
11/05/2022, edição 0963, página 03 

Onde Lia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°140/2020 
Dispensa de Licitação N" 028/2020 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais)  
Americo Belk,  
Prefeito Municipal 

Leia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°140/2022 
Dispensa de Licitação N° 028/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA DE 'MEDICAMENTOS EXDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO) DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais) 
Américo  Belle  
Prefeito Municipal 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de maio de 2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 

mirsameam7eiT:un4,2t.1,- :,21,11itrammetwimextuagswiffe,Arisarraiszeni 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NI' 34/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA C) USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPA-
NEMA-PR, PROCESSADC) PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
, conforme parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021  

Art.  75. E dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores interiores a R$ 54.020,41 
(cinquenta 
Lo)t: 1 -  Tote  001 
Item Código da  pro-  

dutoisersiço 
Nome do produlaiser‘içu Quardi • 

dada 
Uni • 
dada 

Praia 
indaima 

Praça  maxi  
mo mtal 

1 61250 CARIMBO :1/4 IFDINDO 25X2FiMM. RF.FF 0 t:N. 
CIA, TR  or,  kT PRINTY 4933 OU SIMII.AR. 

10,0i  UN  110,00 3.3oo.06 

2 61247  ,':AKIMBO  MEDINDD 76X12MM. kuutEN • 
( :IA. TROD.AT  PRINT  V 4911 i Al SIMILAR. 

30.01  UN  35,00 1.050.05 

3 61251 CARIMBO MEDINDO 40):401.1M REFEREN- 
OA.  TRODAT  POINTY  4924 01.7 SIMILAR. 

50,00  UN  1011.00 5.000,06  

1 61213 CA RIAMO  NM  (IND013X1f:MM RFEEREN. 
CIA, TROT/ALT  PRINT).  1912 01,  SIMILAR. 

30,00  UN  3710 1 110,00 

5 61249 CA RI AIRO NIEDINDO 53020NIM REFEREN- 
CIA' I RODAT  POINTY  4913 011 SIMILAR. 

30,00  UN  41,(AI I 230,00 

6 61252 CARIMBO MEDINDO 60)(10MM. RFEUREN- 
CIA, TRODAT 1'R1NTY 4927 OU SIMI) AR. 

70,90  UN  100,1,0 0m00.00 

61307 kryn PARA CA6I5160 MEDINDO 
2552:MM. 11F FERENCIA. ERODAT  PRINTS'  
4933 OU SIMILAR. 

:10.00  UN  20.00 600.00 

1) 61304 RM. PARA CARIMBO MEDINDO 
36X12MM. REFERENCIA: TRODAT  MINTY  
•1:1 1 I OU ;AMMAR. 

2u,00  UN  17,00 340,00 

1) 6130S 111111, PARA CARIMBO MEDINDO 
40)(441MM. REFERP.NciA, TRODAT  POINTY  
492.1 01/ SIMILAR 

7010 1 ,N 19,00 1.330,00 

I.) 6130) RENE PARA CARIMBO MEDINDO 
4 ", S.18A1M.  It  E l'ERËNCIA: TRODAT  MINTY  
4912 OU SIMILAR. 

30.00  UN  17.00 71100 

11 61306 REHM PARA CARIMBO NarANDo 
55X2OMM.  REF  ERP.NCIA:  MAW'  PRINri 
.013 oU SIMILAR 

35,11(1  UN  16.00 340.00 

12 61199  REFIT.  PARA CARIMBO MEDINDO 
n0940MM. REFERENCIA, TRoDAT  POINTY  
1927 OU SIMILAR 

40,00  UN  19,00 9.40,00 

TirEA I. 20.960,00 

VALOR TOTAL: R$ 20.960,00(Vinte Mil, Novecentos c Sessenta Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de maio de 2022  

Americo Belle  
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 152/2022 
Tomada de PrepsNe 1212021 
Data da Assinatura: 105/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA 
LIDA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA NA .EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATE A 
COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO PR 181. 
Valor total: RS496.309,92 Quatrocentos e Noventa e 
Seis Mil, Trezentos e Nove Reais c Noventa e Dois 

SCentavos).  
Americo  f3ellé 
Prefeito Municipal 

Niunicipio de 
Capanema - PR 

Muni* de 
Capanema PR  
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Assinatura digital da  ARP  140/2022 

Assunto: Assinatura digital da  ARP  140/2022 

De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 

Data: 16/05/2022 09:23 

Para: licitacao@abcdistribuidora.farbr 

Bom dia; 

Segue em anexo a Ata de Registro de Preços 140/2022 referente a Dispensa de Licitação 
28/2022. 

Favor fazer a assinatura digital do documento e enviar para esse  e-mail.  

Obrigado! 

ATT. 
MATEUS FELIPE FERNANDES DE CARVALHO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

Am,  PREFEITURA DE CAPANEMA PARANÁ  
lip  (46) 3552-1321 

Anexos: 

ata 140- ABC FARMA.pdf 276KB 

• 

1 of 1 16/05/2022 09:23 



Return receipt  

Assunto:  Return receipt 

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Data: 16/05/2022 09:23 
Para: <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

1 
4 .2  

.1..‘x  

The original message was received at Mon, 16 May 2022 09:23:28 -0300 
from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

 The following addresses had successful delivery notifications 
<licitacao@abcdistribuidora.far.br> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

 Transcript of session follows  
<licitacao@abcdistribuidora.far.br>... relayed; expect no further notifications 

Original-Envelope-Id: <d46be8ea-57dc-b8c3-294a-9e6e171759a7@çapanema.pr.gov.br> 
Reporting-MIA: dns; mailserver2.softsul.net  
Received-From-MIA: DNS; 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  
Arrival-Date: Mon, 16 May 2022 09:23:28 -0300 

Final-Recipient: RFC822; licitacao@abcdistribuidora.far 
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer) 
Status: 2.0.0 
Remote-MIA: DNS; mail.abcdistribuidora.far.br  
Diagnostic-Code: SMTP; 250 Accepted 
Last-Attempt-Date: Mon, 16 May 2022 09:23:45 -0300 

Return-Path: <appiolicitacao1@cqpianema,pr,gpv.br> 
Received: from [192.168.0.53] (238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] 
(may be forged)) 

(authenticated bits=0) 
by mailserver2.softsul.net  (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 24GCNSQq031440 
for <licitacao@abcdistribuidora.far.br>; Mon, 16 May 2022 09:23:28 -0300 

Content-Type: multipart/mixed; boundary-" TFy0hYBJ2vwTsMvOCOUbXNIX" 
Message-ID: <d46be8ea-57dc-b8c3-294a-9e6e171759a7@ca.panema,pr.gpv.br> 
Date: Mon, 16 May 2022 09:23:28 -0300 
MIME-Version: 1.0 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/91.9.0 

Content-Language: pt-BR 
To: ltacao@abcdistribuidora.far.br  
From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"  
<apoiolicitacao1@capnema,Rr,gpv.br> 

Subject:  Assinatura  digital  da  ARP 140/2022 
Disposition-Notification-To: "qpoiolicitacao1@capane11a,pr,gov.br" 
<..g.pp¡okkit_gcpq1&appneTa,u,g2v,br>_ 

1 of 1 16/05/2022 09:24 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, de um 
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO  
BELLE.  Do outro lado a empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 12.014.370/0001-67, com sede na R MARECHAL DEODORO, 177 - CEP: 
85507520 - BAIRRO: CRISTO REI, no Municipio de Pato Branco/PR, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) MILENA DAMBROS, inscrito(a) no CPF n° 087.347.569-06, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base 
no Processo de Dispensa de Licitação ri° 28/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

óRGA0 GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de Saúde 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO  
1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOG1C0 PARA USO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme especificações contidas 
no termo de referência do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/2022. 

1.2. Defini do e auantidade do 
Item Código 

do 
produto 
/serviço 

Descrição do 
produto/serviço 

Marca do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantidad  
e 

Prey)  
unitário 

Prego total 

5 60791 SERINGA, POLIPROPILENO, 
10 ML, BICO CENTRAL 
SLIP,  ÊMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA, 
NUMERADA, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
(BR0439626) 

DESCARPA  
CK  

UN  30.000,00 0,44 13.200,00 

6 60794 SERINGA, POLIPROPILENO, 
3 ML, BICO CENTRAL  SLIP,  
ÊMBOLO DE BORRACHA, 
GRADUADA, NUMERADA, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
(BR0439625) 

DESCARPA  
CK 

UN  5.000,00 0,19 950,00 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do 
histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação  

total.  

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO OBJETO  
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de referência 

do Processo de Dispensa de Licitação n° 28/ 2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da sua 
assinatura. 

3.2. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 1 (um) 
ano, desde que pesquisa prévia de mercado não revele pregos inferiores àqueles registrados. 

3.2.1.  Na hipótese de prorrogação da vigéncia da ata, estabelece-se o mesmo 

quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2  desta Ata, para o novo prazo de vigência. 

4. CLAUSULA  QUARTA -  DA DESPESA  
4.1.  A despesa  corn  a contratação dos serviços é estimada em R$ 14.500,00(Quatorze Mil e 

Quinhentos Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.2.  0 valor  dc  cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3.  No valor de cada item estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no termo de 
referência; 

5.1.2. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 
horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 
Administração Municipal; 

5.1.3. Encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao 
valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo 
de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços ou conforme cronograma estabelecido 
entre as partes; 

5.1.4.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente ata; 

5.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem n subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo em 

situações excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 

garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução 
dos serviços; 

5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 
desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

5.1.9.  Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os  Onus  do 
transporte transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e 
veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente 
as indicações dos requisitos legais. 

5.1.11.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos 
objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 
de 1990). 

5.1.12.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 100  (décimo) dia 

útil do mas subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota 
fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos 
entregues no mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de cada 
unidade escolar, indicando a regularidade no fornecimento e da qualidade dos produtos, o qual 
será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes kl 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer einus para a Contratante. 
7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Saúde de Capanema, 
CNPJ: 09.157.931/0001-72, Endereço: Rua Aimorés, n° 681, centro. Município: Capanema 
- PR, CEP: 85.760-000. 

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, especialmente 
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

7.7. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio 
do sistema de pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou  ern  aditivo contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos morat6rios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6/ 100) 

365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotações 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática 

. 

Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 2263 09.001.10.301.1001.2472 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2269 09.001.10.301.1001.2476 4494 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2331 09.001.10.122.1001.2423 1023 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2332 09.001.10.122.1001.2423 1035 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2333 09.001.10.122.1001.2423 10191 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2334 09.001.10.122.1001.2423 10197 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2335 09.001.10.122.1001.2423 10198 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2336 09.001.10.122.1001.2423 1029 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2337 09.001.10.122.1001.2423 10190 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2338 09.001.10.122.1001.2423 11911 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2339 09.001.10.122.1001.2423 11912 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 

2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de pregos 

será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 
9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA -  DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-do pela disciplina do  art.  124 

e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio 

de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada 

não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores 

constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de pregos: 
a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular  dc  cláusulas previstas na ata, 

especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste 
processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos serviços; 
d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 
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e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 
dos serviços; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade  maxima  do órgão ou da 
entidade contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz; 

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 
Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja aquiescência da Administração; 
j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela 

fiscalização da Ata de registro de preços. 
k) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 

11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses: 
a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 
b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 

ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços, salvo 
se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 
11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento. 
11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores 

eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, 
bem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros. 

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo 
Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro 
de pregos. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do prego registrado deverá ser 
formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do prego 
registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na  alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata, 
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata  sera  regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n° 

14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA  

12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de 
pregos ou do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um 
termo de recebimento provisório,  identificando os objetos/serviços, cuja finalidade ê apenas 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



Municipio de 
Capanema PR  

para atestar que a Contratada entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na 

solicitação, fornecendo uma copia do documento à CONTRATADA. 

12.1.1.  Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal, 

poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 
12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo 

estabelecido em cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a 
nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município,. 

12.2. Após o recebimento provisório,  o Município, por meio de comissão de recebimento, 

formada por trés servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a  liquidação da 

despesa,  isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as 

especificações do Termo de Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de 

referência,  para fins de recebimento definitivo. 
12.2.1.  As solicitações mencionadas no termo de referéncia deverão ser carimbadas e 

assinadas pela comissão de recebimento,  para fins de recebimento definitivo do 
objeto/serviço, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do 
Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente 
em meio digital. 

12.3.  A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços 
prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de 
preços ou do contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, 
com a finalidade de verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade 
do objeto/serviço a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, 
quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5.  No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata 
troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de 
Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, dentro do prazo de  24 
(vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município,  sob pena de aplicação 
das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 
da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6.  Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências,  sera  lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/ refazimento do serviço, para 
posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do 
prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao 
Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para 
a CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 

deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem. 
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12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na 

forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior 

pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa a. inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

b) der causa à inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que 

cause grave dano Li Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

c) der causa à inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços; 

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem 

motivo justificado; 

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5' da Lei ri° 12.846, de 2013.  
13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 

documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 
a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstdncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 
13.4.  Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com as 

seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas,  sera  de  2% 

(dois por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora de atraso na 

entrega; 

b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de 5% 

(cinco por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de atraso na 

entrega; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/execução 

dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 

fornecimento, pelo descumprirnento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa 

prevista na alínea "b" acima. 
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d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na 

requisição de fornecimento, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não 

especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1  desta Ata, 

no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 

Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1  desta Ata, 

quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos serviços. 
13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 14.133/2021, e subsidiariamente na 
Lei n° 9.784/1999. 

13.6. A multa  sera  descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 
disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acautcladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ri° 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor, na Lei ri° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos 

demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante 

deste documento, independentemente de suas transcrições. 

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-do pelas clausulas 

aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei ri° 
14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de pregos: é o conjunto de procedimentos para realização 

de registro formal de pregos relativos à prestação de serviços futuros pela empresa 
contratada. 
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17.1.2. Ata de registro de pregos: documento vinculativo e obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os 

pregos, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme 

as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 

órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 

para registro de pregos e pelo gerenciamento da ata de registro de pregos dele decorrente. 
17.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio da Agente 

de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos pregos registrados, e ainda o 
seguinte: 

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de pregos. 

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos pregos registrados; 

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento das 

obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
17.2. Caberá a Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto à Secretaria Municipal 

de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de 
fornecimento/prestação de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

17.4. Os pregos registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio económico-
financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem 
a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle 
e o acompanhamento de possíveis alterações dos pregos. 

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos pregos 

praticados no mercado. 
17.5. Os pregos registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação 

oficial do Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar pregos constantes do registro de 

preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1. A impugnação de que trata o  subitem 17.6 deverá ser encaminhada, mediante 

protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do 

impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 

17.7. Os pregos registrados serão confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro 

de Pregos para promover a renegociação dos pregos de forma a torná-los compatíveis com 

os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata  ern  aceitar a renegociação, o 

Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 

legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA -  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados a Administração ou a terceiros, 

decorrentes da execução da Ata de Registro de Pregos ou contrato, nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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18.1.1.  Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em 

juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços ora 

contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade  

ern  que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais 

indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, 

isentando este de qualquer responsabilidade. 

18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos serviços. 

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

19. CLAUSULA  DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1.  A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  

providenciada pela Contratante e a integra do processo de contratação direta  sera  divulgada no 
Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura deste instrumento. 

20. CLAUSULA VIGÉSIMA -  DO FORO  

20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 

Capanema-PR. 

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a) MILENA DAMBROS, 
representante da empresa detentora dos pregos registrados nesta Ata. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 

04 dia(s) do mês de maio de 2022 

MILENA Assinado de forma digital por 
MILENA 

DAMBROS:08734  DAMBROS:08734756906 
Dados: 2022.05.16 09:28:20 

756906 -0300' 

MILENA DAMBROS 
Representante Legal 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Detentora da Ata 

AMÉRICO BE.Lii,\  
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Correios CONTRATO 9912320186 AVISO DE 
SIGEP RECEBIMENTO 

ll'Correios SIGEP 
AA/ISO DE 
RECEBIMENTO 

CAR  i  M80  

RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO  

go ocp 

_93-6 5-6 1  
ASSINATURA DO RECEBEDOR 

N• DOC DE IDENTIDADE 

(--) 7 75'1Y:)  

CONTRATO 9912320186 

TENTATIVAS DE ENTREGA: 

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: 

CARIMBO 
UNIDADE DE  EN'  

RUBRICA E MATRICULA C. 

5 

6 

Recusado  

Nib  Procurado 

Mudou-se 

2 Endereço Insuficiente 

3 Não Existe o Número 

4 Desconhecido 

9  Outros 

DATA DE ENTREGA 

1.00C.29E>  E  

41/4/70  
ite/)/6)  

(llIA e  
"Cal.  "PO 
.5.4,1 *to 

7 Ausente 

8  Falecido 

1 Mudou-se 

2 Endereço Insuficiento 

3 Rao  Existe o Número 

4 Desconhecido 

5 Recusado 

6 Não Procurado 

7 Ausente 

8 Falecido 

II 11 111 III 11111 

DESTINATÁRIO: 

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 

Rua Santo Antônio, 151 
Sala 01 Cristo Rei 
85602000 Francisco Beltrão-PR 

REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 

85760000 Capanema-PR 

DBSERVAÇÂO ARP 141/2022 DL 28/2022  

YG624745813BR 

TENTATIVAS DE ENTREGA: 

2° / I h 
3° / /  h 

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: 

9  Outros  

1° / / h 

DATA DE ENTREGA 

16/0 
NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR 

OBSERVACAO ARP 142/2022 DL 28/2022  

ASSINATURA DO RECEBEDOR 

,77  
NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR 

Mofe 

DESTINATÁRIO: 

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 

Avenida Luiz Antônio Faedo, 1612 
Sala 01 Industrial 
85601275 Francisco Beltrão-PR 

YG624745800BR 

II II 11 II  II 
REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 

85760000 Capanema-PR 



1Correlos 
AVISO DE 

SIGEP 
 

RECEBIMENTO 

9  Outros OBSERvACAO ARP 140/2022 DL 28/2022  

- 
MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: 

• Corretos CONTRATO 9912320186 SIGEP AVISO DE 
RECEBIMENTO 

Mudou-se 1 

2 Endereço Insuliciente 

3 Não Existe o Número 

4 Descontiecido 

ASSINAT DO RECEBEDOR 

filt: flo d it`ix,(iin- 
NOME  LEG  EL DO RECEBEDOR 

TENTATIVAS DE ENTREGA: DESTINATÁRIO: 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Rua Marechal Deodoro, 177 
Cristo Rei 

85507520 Pato Branco-PR 

YG641557982BR 

1111 II  01 
REMETENTE: PREFE TURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

'  ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 

85760000 Capanema-PR 

h 

11 

h 

2  3  fv,A1 20L 

.4 ,. 
; 

DESTINATÁRIO: 

'10SSATO & POSSATO LTDA 

,venida União da Vitória, 37 
Miniguaçu 

35605586 Francisco Beltrão-PR 

YG631560810BR 

1111 III III II  II II II II II II 
REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 

85760000 Capanema-PR 

OBSERvACAO ARP 144/2022 DL 28 022  

ASSINATURA DO RECEBEDOR 

NOME LEGIVEL DO RECEBE 

CONTRATO 9912320186 

CARIMBO 
4.0/110A-DE-Deirs61.  REGA 

f'..4,45C0  

le"  
20 MAI 2022 fs. 

TENTATIVAS DE ENTREGA: 

1° / / : h 

2° / /  h 

3° / /  h  

Jacson  
Age 

Mat.  

,tet:Nirrn 
'05 

567.75A-0 

MOTIVO  DE DEVOLUÇÃO: 

Mudou-so  

2 Endereço Insuficiente 

3 Não Existe o Número 

4 Desconhecido 

9  Outros  

DATA DE ENTREGA 

01,9ç7   5.00C.  DE IDENTIDADE 

5 Recusado 

6 Não Procurado 

7 Ausente 

8 Falecido 

RUBRICA E MATRICULA  co  CARTEIRO 
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