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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 
323/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO 
DE MERCEDES E A EMPRESA ASCLÉPIOS 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

Contrato n° 323/2020 
Identificação: 4232020 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.? 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, inscrita no CPF sob n", 886.335.359-04, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 
33.068.320/0001-32, Inscrição Estadual n" 90808293-18, sediada na Rua Graça Aranha, n" 875, 
barracão 2, sala A, CEP 83.321-020, Vargem Grande, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por sua titular, Sra. Patricia Bach, 
portadora da Carteira de Identidade n° 7.749.742-0, expedi da pela SESPIPR, e CPF n° 
031.309.619-84, tendo em vista o que consta no Processo n° 206/2020 e em observância às 
disposições da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, da 
Lei Ordinária Municipal n.? 1612, de 16 de março de 2020, e da Lei n° 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Pregão Eletrônico n° 89/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos, utensílios médico 
odontológicos e hospitalares, para atender aos incentivos financeiros de investimentos para 
estruturação de unidades de saúde, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde e Programas Estaduais de Vigilância em Saúde, além de adequação da sala de 
estabilização da unidade de saúde da sede do município de Mercedes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 
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Contrato n° 323/2020 

Item Qtd Unid 

unid 

2.180,00 

R$ Total 

6 10 

Descrição do Objeto R$ Unit 

2.458,00 

12 1 

Esfigmomanômetro: aneroide para adulto 
montado em armação de material plástico, 
envolta por amortecedor emborrachado para 
maior resistência a quedas. Deverá ser 
resistente a desregulagem frequente, com 
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar 
giro de 3600 sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em 
nylon siliconado, de 1 a qualidade, 
antialérgico, resistente, extremidade flexível 
impermeável. Fecho com velcro resistente. 
Deverá conter a marca do fabricante, 
indicação do tamanho da circunferência do 
braço, com o comprimento total de 54 
centímetros, largura de 14,5 centímetros 
indicado para verificação adequada da 
pressão arterial em adultos e conter 
indicação do ponto correto de 
posicionamento sobre a artéria. Válvula 
peça em metal leve, de mecanismos nas 
operações de retenção e esvaziamento do ar 
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro 
antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra 
confeccionadas em borracha especial de 
comprovada vedação e resistência, livre de 
látex; Deverá possuir identificação da marca 
e fabricante do produto na braçadeira e no 
manômetro. Embalagem - deverá ser 
embalado individualmente em bolsa plástica 
courvin ou outro material resistente. Garantia 
mínima de calibração de 05 anos, 
comprovada através de carta do fornecedor. 
Os aparelhos quando entregues deverão vir 
acompanhados do laudo técnico do IPEM 
certificando sua aferição individualmente, e 
registro no MS/ ANVISA, Comprova! 
assistência técnica no Estado do Paraná. 
Apresentar Catálogo e Manual em português. 
Marca: Premium 

245,80 

2.180,00 unid 

KIT Equipamento Urgência. Composição: 
1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA 
ÓPTICA: Dispositivo médico-hospitalar 
utilizado para auxiliar na entubação 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 
endotraqueal. Especificações técnicas 
mínimas: Conjunto de laringoscópio com 
cabo em metal recartilhado e alimentação 
através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED 
com vida útil aproximada de 50.000 horas, 
que proporcione maior luminosidade. 
Lâminas em aço inoxidável com transmissão 
de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar 
quatro lâminas, modelo Macintosh 
tamanhos 1, 2, 3 e4, e quatro lâminas modelo 
Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as 
lâminas deverão ser isentas de pontos dt 
soldas e autoclaváveis. As lâminas e os 
cabos devem possuir sistema codificadc 
verde compatível com laringoscópios de 
fibra óptica padrão internacional. Deve 
acompanhar um estojo para acondicionar c 
conjunto, duas lâmpadas sobressalentes ~ 
manual de instruções em português. 2 . 
REANIMADOR MANUAL (AMBU) - 
adulto, infantil e neonatal - São balões auto 
infláveis transparentes que permitem praticar 
ventilação artificial manual sobre máscara, 
sobre sonda de entubação ou cânula de 
traqueostomia, reutilizáveis. Especificações 
técnicas mínimas - Aspectos gerais 
Reanimador manual em silicone translúcido 
de alta qualidade, autoclavável, com válvula 
pop-off de alívio de pressão Válvula 
unidirecional transparente com membrana de 
segurança na porção anterior, que se conecta 
a uma máscara transparente removível para 
visualização da face do paciente. 
Reservatório de oxigênio tipo bolsa, 
removível, conectado a uma válvula 
posterior, com entrada suplementar de 
oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: 
Adulto, balão auto-inflável com volume 
mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo 
de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-infláve 
com volume mínimo de 500 ml e 
reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser 
fornecida uma máscara para ventilação para 
cada unidade, com a seguinte característica: 
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Item Qtd Unid R$ Unit R$ Total Descrição do Objeto 
tamanho adulto, máscara rígida transparente 
com borda maleável de silicone, ou borda 
inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida 
transparente com borda maleável de silicone, 
ou borda inflável; Deve cumprir normas ISC 
10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser 
totalmente desmontável para limpeza e 
esterilização e dobrável para 
armazenamento; Deve ser compatível com 
todas as cânulas e tubos endotraqueais. 
Possuir testes de funcionamento descritos ne 
manual para garantir o bom funcionamente 
do equipamento sempre que o mesmo fo 
montado. Todas as partes e acessórios deverr 
ser livres de látex. 3 - CÂNULAS DE 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 
Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados 
para controle de VIas aéreas, permitinde 
ventilação artificial e para proteção contra 
aspiração de secreções, vômitos, etc. 
Especificações técnicas mínimas 
Transparentes, livre de propriedades tóxicas 
ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície 
lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetrc 
padrão e conexão Standard, descrição básica. 
Dispositivo médico-hospitalar utilizado para 
auxiliar na entubação endotraqueal. 
Especificações técnicas mínimas: Conjunte 
de laringoscópio com cabo em meta 
recartilhado e alimentação através de pilhas 
tipo C. Lâmpada de LED com vida úti 
aproximada de 50.000 horas, que 
proporcione maior luminosidade. Lâminas 
em aço inoxidável com transmissão de luz 
por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro 
lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 
e 4, e quatro lâminas modelo Miller 
tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas 
deverão ser isentas de pontos de soldas e 
autoclaváveis. As lâminas e os cabos deverr 
possuir sistema codificado verde compatíve 
com laringoscópios de fibra óptica padrão 
internacional. Deve acompanhar um estojc 
para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 
sobressalentes e manual de instruções err 
português. 4 - REANIMADO R MANUAL 
(AMBU) - adulto, infantil e neonatal 
Descrição básica São balões auto-infláveis 
transparentes que permitem pratica 
ventilação artificial manual sobre máscara, 
sobre sonda de entubação ou cânula de 
traqueostomia, reutilizáveis. Especificações 
técnicas mínimas - Aspectos gerais 
Reanimador manual em silicone translúcido 
de alta qualidade, autoclavável, com válvula 
pop-off de alívio de pressão Válvula 
unidirecional transparente com membrana de 
segurança na porção anterior, que se conecta 
a uma máscara transparente removível para 
visualização da face do paciente. 
Reservatório de oxigênio tipo bolsa 
removível, conectado a uma válvula 
posterior, com entrada suplementar de 
oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: 
Adulto, balão auto-inflável com volume 
mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimc 
de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-infláve 
com volume mínimo de 500 ml e 
reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser 
fomecida uma máscara para ventilação para 
cada unidade, com a seguinte característica: 
tamanho adulto, máscara rígida transparente 
com borda maleável de silicone, ou borda 
inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida 
transparente com borda maleável de silicone, 
ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 
10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser 
totalmente desmontável para limpeza e 
esterilização e dobrável para 
armazenamento; Deve ser compatível com 
todas as cânulas e tubos endotraqueais. 
Possuir testes de funcionamento descritos nc 
manual para garantir o bom funcionamentc 
do equipamento sempre que o mesmo fOI 
montado. Todas as partes e acessórios devem 
ser livres de látex. 5 - CÂNULA 
OROFARÍNGEA (GUEDEL) - Descrição 
básica Equipamento médico-hospitalar 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n° 323/2020 

Item Qtd UDid R$ U nit R$ Total 

unid 1.570,00 

Descrição do Objeto 

14 1 

destinado a manutenção de permeabilidade 
das vias aéreas superiores em pacientes com 
rebaixamento de nível de consciência. 
Especificações técnicas mínimas Fabricada 
em PVC rígido, atóxico, transparente E 
inodoro, não flexível à pressão dE 
mordedura; Porção proximal com apoio pare 
lábios ou dentição anterior do paciente; 
Porção distal encurvada e achatada; Abertura 
central (luz) com diâmetro adequado 2 
passagem de ar e introdução de sonda de 
aspiração, Numeração: 1,2 3,4, 5,6. Marca: 
Mikatos 
Oxímetro de pulso de Mesa: com tela de 
cristal líquido e capas de ser utilizado em 
qualquer ambiente, com baterias 
recarregáveis que duram até 8 h, tela com 
curva pletismográfica, sensor para utilizaçãc 
em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 
Deve possuir gráfico de barras das últimas 
24 h, deve funcionar em 110/22C 
automaticamente. Bateria interna, 
recarregável, com autonomia mínima de 3 h, 
peso inferior a 3 kg Além dos acessórios 
obrigatórios, fornecer para cada equipamento 
2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor 
pediátrico de dedo. Limites de leitura e 
alarmes mínimos: ALARMES: limites 
ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso 
máximos e mínimos. Áudio: Volume 
ajustável, 2 minutos de silencioso ou 
desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e 
barra de alerta piscarão indicando que algum 
alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30 
250 BPM PRECISÃO: 2bpm 
RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 
8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100o/t 
PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: lo/t 
TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: 
os alarmes e pulso deverão possuii 
tonalidade variável com a mudança no valoi 
da saturação> TELA: Tipo mono cromática 
de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 

1.570,00 
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Item Qtd Unid 

unid 139,00 

R$ Total Descrição do Objeto R$ Unit 

15 10 

mm (altura x largura) Curva pletismográfica: 
cristal líquido. Possuir registro na ANVISA. 
Marca: Creative 

Oxímetro de pulso portátil, avançado, 
pequeno e versátil, projetado para avalia 
com precisão a saturação de oxigênio e é 

frequência cardíaca. Características ( 
Funcionalidades: Simples - Fácil de opera 
Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível 
Funciona com baterias tipo AA ou energia 
AC (Opcional vendido separadamente). 
Poderoso - memória de 72 horas pare 
armazenamento de dados. Eficiente - Opere 
60 horas com pilhas AA. Especificações 
Oxímetro: Limite de saturação de oxigênic 
(% Sp02) 0% a 100% Limite de frequêncie 
cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. 
Indicadores: Qualidade do pulso: LED 
tricolor Indicador de alarme: LED tricoloi 
Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display 
numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos 
vermelho Indicador de carga baixa: LEI 
amarelo. Precisão: Saturação arterial de 
oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.) Sem 
movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100<Y< 
± 2 dígitos, Recém nascidos 70 - 100% ± 3 
dígitos. Em movimento: Adultos, pediátricos 
70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 
4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, 
Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 
70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: 
Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos 
Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos 
Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos 
Temperatura: Funcionamento de -4 o a + 
122 o F (-20 o a + 50 o C) Durante o 
armazenamento ou transporte -22 o a + 122 c 
F (-30 o a + 50 o C). Umidade: Operando 
10% a 90% sem condensação Durante o 
armazenamento ou transporte 10% a 95<Y< 
sem condensação. Altitude: Operando em 
altitude Até 40.000 pés (12.000 metros 
Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas. 

1.390,00 
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Item Descrição do Objeto R$ U nit R$ Total Qtd Unid 
Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas 
AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: 
Fornecer assistência técnica especializada 
com laboratório próprio e equipe qualificada. 
Marca: IMDK 
Conjunto portátil para oxigenoterapia: 
contendo: cilindro metálico para 
acondicionamento de oxigênio medicinal 
com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,C 
m", tipo G. Dotado de válvula de segurança 
para enchimento e abertura, conexão padrãc 
standard; Deve ser fornecido regulador de 
pressão adaptado a manômetro de carga f 
regulagem de pressão, além de fluxômetro 
com régua graduada e acionamento por 
válvula Montado em suporte próprio, qUE 
permita transporte e adequada fixação ac 
solo e estabilização durante o transporte. 
Marca: MAT 

17 2 unid 1.070,00 2.140,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 
com início na data de 30/10/2020 e encerramento em 02/03/2021, prorrogável na forma do 
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 9.738,00 (nove mil, setecentos e trinta e 
oito reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes, para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo: 

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 
Elemento de despesa: 44905208, 44905242 
Fonte de recurso: 000,505,518,20500,20518 
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5. CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA 
CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

10.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n" 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 
do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666, 
de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais e 
municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas 
e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, no prazo previsto na Lei n" 
8.666, de 1993. 

17. DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 
17.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Página 10 de 11 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n° 323/2020 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) 
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Mercedes - PR, 30 de outubro de 2020. 

tk·1~G. ~. 
(:j Município de Merc~s 

CONTRATANTE 
Asclépios Eq~~tos Hospitalares 

EIRELI 
CONTRATADA 

~~ 
Arlete Martins 

RG n° 5.352.770-1 
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