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ED'CAO:

CONTRATO DE FORNECIRENTO QUE ENTRH SI
CELEBRAM  0  MUNIcipIO  DH  RERCEDES  E A
ErmRESA        PHARMED         coMERclo         E
DISTRIBUICAO  DE  PRODUTOS  HOSPITALARES
LTDA EPP

Contl.ate n.° 232re016
Identiflca¢ao: 3322016

0 Municipio  de Mercedes, pessoa juridica de direito ptiblico intemo, com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.a  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana.  neste  ato
representado pelo Exmo.  Prefeito em Exercicio,  Sr. Vilson Martins, brasileiro, casado,  inscrito no
CPF sob n.0 624.141.519-00, portador da Carteira de ldentidade n.a 4.491.835-8 SSPPR, residente e
domiciliado  na Av.  Mato  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,
doravante   denominado   simplesmente   CONTRATAVE,   e   a   empresa   Pharmed   Comercio   e
Distribui¢ao de  Produtos  Hospitalares Ltda EPP, pessoa juridica de  direito  privado,  com  sede na
Rua Ponta Grossa, n.0 3188, sala A, bairro Sao Crist6vao, na Cidade de Cascavel, Estado do Parana,
inscrita no  CNPJ"F  sob  n°.  20.138.626/0001-76,  Iuscrigfro  Estadual  n.°  90671754-90,  neste  ato
representada por seu s6cio administrador, Senhor Handryus Edunrdo de Oliveira Steinbach, inscrito
no  CPF  sob  n.a  078.047.169-58,  portador  da  Carteira  de  ldentidade  n.°   11.173.849-1   SSPA'R,
residente e domiciliado na Run Dois,  n° 34, Jardim Paralso, nesta Cidade de Cascavel. Estado do
Paraha,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,  celebram  o  presente  contrato  de
fomecimento de equipamentos, de acordo com o procedinento de Tomada de Pregos n.a 12/2016, as
disposic6es da Lei n.a 8.666/93, e as seguintes clausulas e condie6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJET0
I.I  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Aten9ao  Primfria  do  Municipio  de  Mercedes,  conforme  Programa  de  Qualificapao  da Atengao
Primdria a Satide -APSUS.

1.2 Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes  em  todos  os  seus  termos,  as  demais  condi¢5es  expressas  no  Edital  de  TOMADA  DE
PRECOS N°.  12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SHGUNDA  -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.I Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 04 de agosto de 2016;

b) Lei  8.078,  de  11  de  setembro de  1990,  C6digo  de Defesa do  Consuinidor, que disp5e  sobre  a
defesa do consumidor e da outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterap5es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constitui9ao   da  Reptiblica  de   1988,   institui   normas  para  licitap6es   e  contratos   da
Administrapao Pdblica e da outras providencias.

CLAusuLA TERcnlRA - pRAzo E coNDlcons DE ENTREGA E RECEBIMENTo Do
OBJETO
3.1.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  bern  como  sua  instalapao,  por  parte  da
contratada, deveri se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimento/Servigo,
nos locals previanente indicados pela contratada, constantes do Anexo I ~ Memorial Descritivo do
Edital.

3.1.I.  0  prazo  de  entrega  poded  ser  prorrogado  mos  termos  do  art.  57,  §  1°,  da  Lei  n.°
8.666/93.

3.2.   0 objeto  sera recebido mos termos do  art.  73,  inciso  11,  alineas  "a"  e  "b"  e  art.  76  da Lei  n°
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -  DO PRECO
4.1 Pela fomecimento do objeto e consequente prestacao dos servicos, a CONTRATANTE pagat a
CONTRATADA, o valor de RS  I.180,00 (urn nil, cento e oitenta reais), conforme disposig6es a
seguir:

Item Qtd Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total

43 20

Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm -

38,00 760,00

Produto Confeccionado em Ago Inoxidavel com 20
centimetros   de   comprimento   para   utilizapao   em
procedimento  ginecol6gico.  Garantia  de   10  anos
contra defeitos de fabricapao.  Fabricado  de acordo
com  Padr6es Intemacionais de Qualidade,  Normas
daABNT.ABC

45 03

Aparelho   para   inala¢ao   -   uso   individual   -

140,00 420,00
Aparelho   que   pemita   a   inalapao   em   qualquer
posi9ao  -  em  pe,  deitado  ou  em  movimento-  sem
risco de derranar o medicamento.  Silencioso, para
utilizacao   individual   na   administracao   de   soro
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Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total
fisiol6gico  ou  medicamentos  por  inalapao.   Deve
dispor  de  controle  de  intensidade  de  nevoa  tipo
deslizante e vir acompanhado de: 01  coapo inalador
-gerador de ultra-son c/ transdutor incolporado; 01

jg   c/   15   copos;   01   tubo   comigado   flexivel   e
conectores   105   cm   comp.   aprox.;   02   mdscaras;
tampa  do  reservat6rio;  boquilha  p/  inalapao  oral;
manual  de  instru96es,    Controle de lnteusidade  de
Nevoa  -  Potencionamento  deslizante.  Dimens6es
aproximadas   -   10xl4x2lcm.   Peso   mck.    1350g.
Consumo Max  17 w. Dados T6cnicos - 110/220 v c/
chave    seletora.    Apresentar    Registro    no    MS,
assistencia  t6cnica  local   comprovada,   Manual   e
Catalogo   em  por(ugues,   garantia  minima  de   12
moses. OMRON NE-U700

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE COBRANCA
5.I.  0  pedido  de  pagamento  devefa  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverd conter o ninero do Edital e assinatura
do  responsavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  bern como  apresentar  os  dados  bancinos
necessatos para que o Municipio de Mercedes efetue os paganientos devidos ao fomecedor.

5.I.1  0 pagamento decorrente da execucfo do objeto do presente procedimento  licitatorio
sera   efetuado    ate   o    loo   (d6cimo)   dia   do    mes    subsequente   ao    da   prestapao   do
servico/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.I.2  A mora  injustificada  sujeitara o  Munic{pio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  cone€ao
monetata a ser calculada com base na variapao do  IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dan o adimplemento e a data em que efetivanente ocorreu.

5.2.  Nenhum   pagamento   sera  efefuado   ao   fomecedor,   se  este,   a  epoca  correspondente,   nao
apresentar comprovacao relativa a manuten9ao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
da Tomada de Pregos n°.12/2016.

5.3  0 Municipio  de Mercedes  podefa deduzir do  montante a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

5.4   0  pagamento   efetuado   nao   isentara  o   fomecedor  das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
6.1. 0 pre9o contratado hao sofreri qualquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a

•..`,..
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possibilidade da recomposicao do equilibrio econ6mico-financeiro, na foma da Lei.

cLAusuLA sriTIMA - DA vlGENclA DO CONTRATO:
7.I. Este CONTRATO vigefa por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua emissao.

CLAUSULA 0ITAVA -DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.1   Constituem  direitos  do   CONTRATANTE  receber  o  objeto   deste   Contrato  nas  condic5es
avengads e da CONIRATADA perceber o valor ajustado na foma e prazo convencionados.

8.I.I -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetunr o paganento ajustado, e

b) Dar a CONTRATADA as condi¢6es necess&rias a regular execngao do Contrato.

8.1.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na forma ajustada,

b)  Atender  aos  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  da
execugao do presente contrato;

c) Manter durante toda a execngao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;

d)  Apresentar,   sempre  que  solicitado,  durante  a  execngao  do  Contrato,  docunentos  que
comprovem  estar  cumprindo  a  legislagao  em  vigor  quarto  ds  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em   especial    quanto   a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdenciarios, tributatos, fiscais e comerciais.

CLALTSULA     NONA     -     SANCOHS     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CAS0     DE
INADIMPLEMENT0 CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, o Municipio poderi,  garantida a pr6via defesa,
aplicar a CONTRATADA as sang6es previstas no art. 87 da Lei n.0 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta correspondera a 0,5% do valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, e de
5% na hip6tese de inexecugao contratual total ou parcial.

CLAUSULADECIMA-DADOTACAOORCAMENTARIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratapao correrao a conta das dotap6es ongamentdrias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisi¢ao de Equipamentos e Mobilifrio.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                     000, SOS
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servigo(s) sujeitari a PARTE que der causa ao mesmo
a multa  de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapao  adminstrativa do  fate  ocorrido,
respeitado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

11.2.  Caso a CONTRATADA nao possa cumprir  os prazos estipulados para a prestagao, total  ou
parcial, do(s) servigo(s),  devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, mos
casos  de  ocorrencia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
I'ARTES,   que   altere  fundanentalmente   as   condie6es  do  contrato;   e  de   impedimento  de   sun
execu9ao por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administrapao em docunento contemporaneo
a sua ocorrencia.

11.3. A solicita¢ao de prorrogapao, contendo o novo prazo de fomecimento do  objeto, devera ser
encaminhada ao  Secretdrio de Planejamento, Administrapao e  Finangas da CONTRATADA,  ate o
vencimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a crit6rio da CONTRATADA a
sun aceitap5o.

11.4. Pela inexecugao total ou parcial do compromissos assumidos pelas PARTES este CONTRATO
poderi ser rescindido, conforme explicitado na legislapao a ele referente, aplicando-se a parte que
der causa a rescisao multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

11.5 As multas devidas, bern como os preju'zos porventura causados pelas PARTES serao cobrados
na forma da lei.

11.6. A aplicapao de qunisquer das sanc6es relacionadas neste instrumento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantiri o contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULADECIMASEGUNDA-DAFISCALIZACA0
12.I  Durante a vig6ncia do Contrato, a prestapao dos servicos sera acompanhada e fiscalizeda por
servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratapao de terceiros, mediante a adocao das
medidas   legais   cabiveis,   para  assisti-lo(s)  e  subsidia-lo(s)   de   informap6es  pertinentes  a  essa
atribuigao. As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do(s) executor(es), deverao
ser solicitadas ao Secretato de Planejamento, Administrapao e Financas do CONTRATANTE, em
tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DARESCISAO
13.I.   A   CONTRATANTE   poder4   ao   seu   alvedrio,   rescindir   unilateralmente   o   presente
CONTRATO,  na ocorr6ncia das  situap6es previstas  mos  incisos I a XII  e XVII  do  art.  78  da Lei
8.666/93, com as couseqiiencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2.   A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE,   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.a 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.I.  Pelo  presente  instr`mento,  o  CONTRATANTE  fica  obrigado  a  manter  sempre  atualizados
todos   seus   dados   cadastrais,   especialmente   no   que   se   refere   ao   endereco   para   envio   de
cobrancas/faturas e correspondencias.

cLAusuLA DriclMA QulNTA - DA puBLlcACAO
15.1.  0 presente Contrato sera publicado em forma de extrato, no Ditto Oficial do Municipio de
Mercedes, em conformidade com o di§posto no Pardgrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPCAO
16.1 0s recursos destinados a execng5o do objeto deste CONTRATO sfro parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
Intemacional para Reconstrapao e Desenvolvimento - BIRD, razao pela qual,  com supedineo no
art.  42,  §  5°,  da  Lei  n.a  8.666/93,  e  art.  3°,  caput,  da  Lei  Estadunl  n.°  15.608/2007,  haveri  a
incidencia de regras distintas das defmidas na Lei nacionaL de regencia de licitap6es e contratos, por

#|         exigencia da entidade estrangeira.

16.2 0 Banco Mundial exige que o Estado do ParanS por meio da Secretaria de Estado da Sadde -
SESA,  Mutualios de  Empiestimo  (incluindo  beneficidrios  do  empiestimo  do  Banco),  licitantes,
fomecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   hao),   subcontratados.
subconsultores` prestadores de servico e  fomecedores, alem de todo funcionario a eles vinculado,
que  mantenham  os  mais  elevados  padr5es  de  etica  durante  a  aquisieao  e  execugao  de  contratos
financiados pelo Banco].  Em cousequencia desta politica, o Banco:

a)defm(:}?,::dot:c:n:odrersufaptda!,S,B:°:i;C£:i]::t:=::efr?d:::de°gsara,Sree:£br:rouso|icitar,direfaou

indiretamente,  qualquer  coisa  de  valor  com  a  intengao  de  influenciar  de  modo
indevido a apao de terceiros;
(ii) "pritica fraudulenta"3:  significa qualquer ato, falsificapao ou omissao de fatos
que, de foma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a
intencao de evitar o cumprimento de uma obrigapao;
(iii)  ..prdtica   colusiva'4:   significa  uma  combinapao   entre  duas  ou  mais  partes

1.  Nesse contexto,  sera  impr6pria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisieao

ou a execueao do contrato para obter vantagens indevidas.
2.  Para  os  fins  deste  pafagrafo,  "teroeiros"  refere-se  a  urn  funcionario  ptiblico  que  atue  no  processo  de

aquisieao  ou  na  execueao  do  contrato.  Nesse  contexto,  "funcionario  publico"  inclui  a  equipe  do  Banco
Mundial e os funcionarios de outras organizae6es que examinam ou tomam decis6es sobre aquisiOao.

3.   Para  os  fins  deste  paragrafo,   "parte"   refere-se  a   urn  funcionario   ptiblico;   os  termos     "beneflcio"  e
"obrigagao" sao relativos ao processo de aquisigao ou a execucao do contrato:  e o "ato ou omissao" tern

como objetivo influenciar a pi.ocesso de aqujsieao ou a execucao do contrato.
4.  Para  os  fins  deste  pafagrafo,  o  termo  "partes"  refere-se  aos  participantes  do  processo  de  aquisicao

(inclusive  funcionarios  ptlblicos)  que  tentam   por  sj   mesmos  ou   par  interm6dio  de  outra   pessoa
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visando alcanear urn objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ap5es
de outra parte;
(iv)   "prftica   coercitiva"5:   sighifica   prejudicar   ou   causar   dano,   ou   ameapar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretanente, a qualquer parte interessada ou a
sun propriedade, para influenciar indevidamente as apses de uma parte;
(v) "pritica obstrutiva": significa:

(aa)    deliberadamente    destruir,    falsificar,    alterar    ou    ocultar    provas    em
investigap6es  ou  fazer  declarap6es  falsas  a  investigadores,  com  o  objetivo  de
impedir  materialmente  uma  investigapao   do   Banco   de   alegap6es  de   pratica
corrupta,   fraudulenta,   coercitiva   ou   colusiva;   e/ou   ameapar,   perseguir   ou
intimidar qunlquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigapao ou ao seu prosseguimento, ou

(bb)  atos  que  tenham  como  objetivo  impedir  materialmente  o  exercicio  dos
direitos do Banco de promover inspeyao ou auditoria, estabelecidos no paragrafo
(e) abaixo:

(b)  rejeitara  uma  proposta  de  outorga  se  determinar  que  o  licitante  recomendado  para  a
outorga   do   contrato,   ou   qualquer   do   seu   pessoal,   ou   seus   agentes,   subconsultores,
subempreiteiros, prestadores de servico, fomecedores e/ou funcionatos, envolveu-se, direta
ou indiretamente,  em praticas cormptas,  fraudulentas,  colusivas,  coercitivas ou obstrutivas
ao concorrer para o contrato em questao;

(c) declarat viciado o processo de aquisicao e cancelat a parcela do empiestimo alocada a
urn contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuato ou de un
beneficiario   de   qualquer   parte   dos   recursos   empr6stimo   envolveram-se   em   praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisigao
ou de implementapao do contrato em questao,  sem que o Mutuino tenha adotado medidas
oportunas e adequadas,  satisfat6rias ao Banco, para combater essas praticas quando de sun
oconencia, inclusive por falhar em infomar tempestivanente o Banco no momento em que
tomou conhecimento dessas praticas ;

(d)  sancionard  uma  empresa ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  os
procedimentos    de    sancao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,

entidade que  nao  participe  do  processo de  aquisieao  ou  sele9ao  simular a concorrencia  ou  estabelecer
preeos em niveis artificiais e nao competitivos ou ter acesso as propostas de preeo ou demais condie6es
de outros partjcipantes.
Para os fins deste paragrafo, "parte" refere-se a urn participante do processo de aquisi9ao ou da execugao
do contrato.
Uma  empresa  ou  uma   pessoa  fisica  pode  §er  declarada   ineleglvel   para  a  oiitorga  de  urn  contrato
financiado  pelo  Banco:   (i)  ap6s  a  conclusao  do  processo  de  sangao  conforme  os  procedimentos  do
Banco,    incluindo,    ;.nfer   a/;.a,    impedimento   "cruzado",    conforme   acordado   com   outras   lnstituic6es
Fjnanceiras  lntemacionajs,  como  Bancos  Multilaterais  de  Desenvolvjmento  e  atraves  da  aplicaeao  de
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indefinidanente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo
Banco;  e  (ii)  para  ser  designado7  subempreiteiro,  consultor,  fomecedor  ou  prestador  de
servico de uma empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de urn contrato financiado
pelo Banco;

(e)  Os  licitantes,  fomecedores  e  empreiteiros,  assim  como  seus  subempreiteiros,  agentes,
pessoal,  consultores, prestadores de servico  e  fomecedores,  deverao permitir que o Banco
iuspecione totes as contas e registros, alem de outros documentos referentes a apresentapfro
des  propostas   e   a  execngao   do   contrato,   e   os   submeta  a  auditoria  por  profissionais
designados pelo Banco.

CLAUSULA DECII\IA SETIMA - D0 FORO
17.I.  Fica  eleito  pelas  partes  o  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Cchdido  Rondon  para  dirimir
quaisquer ddvidas decorrentes do presente contrato, com renincia de qualquer outro.

E par estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma.

procedimentos de saneao  par fraude e corrupcao em  licitag6es corporativas do Grupo Banco Mundial,  e
(ii)  em  decorrencia  de  suspensao  tempofaria  ou  suspensao  tempofaria  preventiva  em  relacao  a  urn
processo de sangao em tramite.

7.   Urn   subempreiteiro,   consultor,   fabricante   ou   fomecedor  ou   prestador  de   servigo   nomeado   (nomes

diferentes podem  ser usados dependendo do edital de licita9ao especlfico) e aquele que:  (i) foi  indicado
pelo licitante em sua pfequalificacao ou proposta porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou
cruciais que permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualifica9ao para a licitagao em tela; ou (ii) foi
indicado pelo Mutuario.
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