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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  0  MUNIcipIO  DE  MERCEDES  E A
EMPRESA POLL0 HOSPITALAR LTDA. EPP

Contrato n.° 227/2016
Identificacao: 3272016

0MunicipiodeMercedes,pessoajuridicadedireitoptiblicointemo,comsedeadministrativanaRun
Dr. Oswaldo Cruz, n.° 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.a
624.141.519-00,portadordaCarteiradeldentidaden.°4.491.835-8SspffR.residenteedomiciliado
na Av.  Mdrio  Totta,  n°  828,  Centro,  nesta  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  doravante
denominadosimplesmenteCONTRATANTE,eaempresaPolloHospitalarLtdaEPP,pessoajuridica
dedireitoprivado,inscritanoCNPJsobn°.09.204.127/0001-05,inscrigaoEstadualn°90425403-71,
com  sede  na Avenida  Luiz  Teixeira  Mendes,  n°  1.198,  Zona  IV,  CEP  87.015-000,  na  Cidade  de
Maringa,EstadodoParand,nesteatorepresentadaporsuas6ciaadministradora,Sra.LenirGreganini
Camona, residente e domiciliada na Rua Bel6m, n°. 5649, CEP 87.502-120, Centro, na Cidade de
Uinuarama,  Estado  do  Parana,  portador da  Carteira de  ldentidade n°.  5.221.503-0,  expedida pela
SspffR,    inscrito    no    CPF    sob    n°.    803.949.819-87,    doravante    denominada    simplesmente
CONTRATADA, celebram o presente contrato de fomecimento de equipamentos, de acordo com o
procedimento de Tomada de Pregos n.°  12/2016. as disposig6es da Lei n.° 8.666/93, e as  seguintes
clausulas e condic6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1  0 objeto do presente contrato diz respeito ao fomecimento de equipamentos para Unidades de
Atengao  Primdria  do  Municipio  de  Mercedes,  confome  Programa  de  Qualificagao  da  Atengao
Primina a Satide -APSUS.

1.2 Integram e completan o presente Termo Contfatual, para todos os fins de direito, obrigaiido as
partesemtodososseustermos,asdemaiscondic5esexpressasiioEditaldeTOMADADEPRECOS
N°.12/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA  SEGUNDA -  DOS  DOCUMENTOS  INTEGRANTES  E  DA  LEGISLACAO
APLICAVEL
2.1 Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial da CONTRATADA de 03 de agosto de 2016;

b) Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, C6digo de Defesa do Consumidor, que disp6e sobre a defesa
do consumidor e da outras providencias;

c) Lei 8.666, de 21  de Junho de  1993 e suas alterag6es posteriores, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,   da  Constituicao   da  Repdblica  de   1988,   institui   normas   para  licitac6es   e   contratos   da
Administrapao Ptiblica e da outras providencias.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO
3.1.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  entrega  do  objeto,  ben  como  sun  instalapao,  por  parte  da
contratada, devefa se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Ordem de Fomecimentl/Servigo,
nos locais previamente indicados pela contratada, constantes do Anexo I - Memorial Descritivo do
Edital.

3.I.1. 0 prazo de entrega poderd ser prorrogado nos 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 prestapao dos servigos, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA, o valor de R$ 2.826,38 (dois nil, oitocentos e vinte e seis  reais e trinta e oito
centavos), conforme disposig6es a seguir:

Item Qtd Descritivo do Equipamento RS Unit RS Total

10 03

Po]trona reclinfve] com banqueta para repouso -

406,00 I.218,00

Estrutura  em  tubos  de  aco  de  25x  25  x  1,20  mm
esmaltados. Assento  e  encosto,  apoio  dos  brapos  e
banqueta  estofados  com  espuma  de  latex  de  alta
densidade  de  qualidade  comprovada,  sendo  toda  a
estrutura extema da poltrona revestida em  courvin
lavavel na cor azul. Encosto reclinavel (minimo de
03  posig6es)  ate  175°,  com  fixapao  nas  costas  por
meio  de  borboleta.  Pes  com  ponteira  de  borracha.
Pintura   ep6xi    ou   eletrostatica   na   cor   branca.
Acabamento   Dimens6es   aproximadas   da  cadeira
0,45m de altura (chao x assento) X 65 cm altura do

P_dg2/9
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Item Old Descritivo do EquiDamento RS Unit RS Total
encosto  X  0,50m  largura.  Dimeus5es  aproximadas
da   banqueta   de   0,35m   de   altura   X   0,55cm   de
comprimento.  Garantia  de  1   (urn)  ano.  ReH¢sce/
Rnll003

15 02

Banqueta girat6ria, tipo mocho - Totalmente em

206,39 412,78

ago inoxidavel, altura regulavel com apoio para os
p6s. Altura minima de 0,46m X maxima de 0,61m.
Estofanento     resistente     e     com     base     rigida,
revestimento   em   PVC   e   espuma   de   densidade
controlada   que   permite   limpeza   e   desinfec9ao.
Garantia ndnina de  01  (urn)  ano  para defeitos  de
£aibricactac. Renascer Rno900Z_

17 02

Detector de batimento cardiaco fetal - Detector de

457,80 915,60

batimento      cardiaco      fetal,      modelo      porfetil,
alimentado por bateria 9  v, que permita guarda do
cristal.  Devera  estar  acondicionado  em  estojo  de
couro, e que pemita facilidade de troca da bateria.
Medidas:  4  X  8  X  18  cm.  Estas  medidas  poderao
sofrer variapao de ± 10 %. Devera trazer a marca do
fabricante e lote de fabricapao gravada no aparelho.
Garantia minima de 01  ano. Apresentar Catalogo e
Manual  em  portugues,  registro  no  MS/ANVISA,
Certificado    de    Boas    Praticas    de    Fabricagao.
Comprovar assistencia tecnica no Estado do Parana.
Mdmd 200a

30 01

Mesa auxi]iar para material ginecol6gico - Tampa

280,00 280,00

e prateleira em chapa de ago inox 20 de acabamento
polido, p6s em tubo de I X 1,20mm, pes providos de
rodas girat6rias de 3" de diinetro com aro de rodas
de polietileno, extremidades sem arestas. Fixapao da
prateleira   seja   por   solda   com   acabamento   liso.
Medindo  aproximadamente  0,40  X  0,60  X  0,80m.
Garantia de  1(urn) ano.   Fabricado de  acordo  com
Padr6es  lntemacionais  de  Qualidade,  Normas  da
ABNT,   Apresentar    Registro    no    MS/ANVISA.
Renascer Rn07009

CLAUSULA QUINTA -DO PAGAMENTO E FORMA DE COBRANCA
5.1.  0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente
fomeciriento efetua-do: A Nota Fiscal conespondente devera conter o ninero do Edital e assinatura
do  respousavel  pela  Secretaria  licitante  em  seu  verso,  ben  como  apresentar  os  dados  bancarios
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necessarios para que o Municipio de Mercedes efetue os paganentos devidos ao fomecedor.

5.1.I  0 pagamento  decorrente da execucao do objeto do presente procedimento  licitat6rio
see   efetundo   ate   o    loo   (decimo)   dia   do   mss   subsequente   ao   da   prestapao   do
servigo/fomecimento do objeto e entrega da fatura competente.

5.I.2  A mora injustificada  sujeitara o  Municipio  de  Mercedes  ao  pagamento  de  corregao
monefaria 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.

S.2. Nenhun paganento sera efetundo ao fomecedor, se este, a 6poca correspondente, nao apresentar
comprovagao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita9ao da Tomada
de Preaps n°.12/2016.

5.3  0  Municipio  de  Mercedes podera deduzir do montante a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indehizap6es devidas pelo fomecedor.

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

CLAUSULA SEXTA - D0 REAJUSTE DE PRECOS
6.1. 0 prego contratado nao sofrera qunlquer reajuste durante a vigencia da contratapao, resalvada a
possibilidade da recomposicao do equilforio econ6mico-financeiro, na foma da Lei.

CLAUSULA SETIMA -DA VIGENCIA DO CONTRATO:
7.I. Este Cor`ITRAro vigera por 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua emissao.

CLAUSULA OITAVA -DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
8.I   Coustituem  direitos  do  CONTRATANTE  receber  o  objeto  deste  Contrato  nas  condig6es
avengadas e da CONTRATADA perceber o valoi. ajustado na forma e prazo convencionados.

8.I.1 -Constituem obrigap6es do CONTRATANTE:
a) Efetunr o pagamento ajustado, e

b) Dar a CONTRATADA as condic6es necessdrias a regular execugao do Contrato.

8.I.2 -Constituem obrigap6es da CONTRATADA:
a) Prestar o fomecimento do objeto na forma ajustada.

:ie?:;::e:oap°rses:::e¥o°nstrtartao:a[h'Stastprevldenclanos,fiscalsecomerciaisdeconentesdrty
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c) Manter durante toda a execapao do Contrato, em compatibilidade com as obrigap6es por ela
assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificapfo exigidas na licitapfo;

d)  Apresentar,   sempre  que   solicitado,   durante   a  execucao   do   Contrato,   documentos  que
comprovem  estar  cumprindo  a  legislapao  em  vigor  quanto  as  obrigap6es  assumidas  na
licitapao,    em    especial    quarto    a   regularidade    fiscal,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdencidrios, tributirios, fiscais e comerciais.

CLAUSULA     NONA     -     SANC6ES     ADMINISTRATIVAS     PARA     0     CASO     DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL :
9.1  - Pela inexecugfro total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, garantida a pr6via defesa,
aplicar a CONTRATADA as sang5es previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta correspondera a 0,5% do valor do Contrato em caso de ati.aso na entrega do objeto, e de
5% na hip6tese de inexecueao contratual total ou parcial.

cLAusuLA DriclMA - DA DOTACAO OR€AMnNTARIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratapao correrao a conta das dotap6es oxpamentdrias
consignadas a seguir:

02.007.10.301.0006.1010 -Aquisicao de Equipanentos e Mobi]ifrio.
Elemento de Despesa:            44905208, 44905233, 44905234, 44905235, 44905242
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 0 atraso injustificado na prestapao do(s) servieo(s) sujeitara a PARTE que der causa ao mesmo
a multa de  0,5%  do  valor total  do  CONTRATO,  ap6s  apurapfro  administrativa do  fato  ocorrido,
respeitado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

11.2.  Caso  a C`ONTRATADA nao  possa cumprir os  |]razos  estipulados para a prestapao,  total  ou
parcial,  do(s)  servi9o(s), deverd apresentar justificativa por escrito,  devidamente comprovada, mos
casos  de  ocorrencia  de  fato  superveniente,  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das
PARTES, que altere fundamentalmente as condie6es do contrato; e de impedimento de sua execngao
por fato  ou  ato  de  terceiro reconhecido  pela Administrapao  em  documento  contemporfroeo  a sua
ocorrencia.

11.3. A solicitapao de prorrogap5o,  contendo o novo prazo de  fomecimento  do objeto,  devefa ser
encaminhada ao  Secretdrio de  Planejamento, Administraeao  e Finangas da CONTRATADA, ate o
vencimento do prazo de prestapao inicialmente estipulado, ficando a criterio da CONTRATADA a
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causa a rescisao multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO.

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

11.6. A aplicagao de quaisquer das sanc6es relacionadas neste instrunento sera precedida de regular
processo administrativo, mediante o qual se garantira o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO
12.1  Durante a vigencia do Contrato, a prestapao dos servi9os sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) designado(s) para este fin, permitida a contratapao de terceiros, mediante a adocao das
medidas   legais  cabiveis,  para  assisti-lo(s)  e   subsidia-lo(s)  de   informac6es  pertinentes  a  essa
atribuigao.Asdecis6eseprovidenciasqueultrapassemacompetenciado(s)executor(es),deveraoser
solicitadas ao Secretario de Planejamento, Administrapao e Financas do CONTRATANTE, em tempo
habil, para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DARESCISA0
13.I.ACONTRATANTEpodera,aoseualvedrio,rescindirunilateralmenteopresenteCONTRATO,
rm ocorr6ncia das situap6es previstas mos incisos I a XII e XVII do art.  78 da Lei 8.666/93, com as
conseqtiencias 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.0 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES GERAIS
14.I.Pelopresenteinstrunento,oCONTRATANTEficaobrigadoamantersempreatualizadostodos
seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endere¢o para envio de cobrancas/faturas e
correspondencias.

CLAUSULADECIMAQUINTA-DAPUBLICACA0
15.1.  0 presente Contrato sera publicado em forma de extrato, no Diario Oficial do Municipio de
Mercedes, em conformidade com o disposto no Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666, de 21  de
Junho de 1993 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPCA0
16.1 0s recursos destinados a execu¢ao do objeto deste CONTRATO sao parcialmente oriundos do
Projeto   Multissetorial   para   Desenvolvimento   do   Parana,   financiado   por   recursos   do   Banco
lntemacional para Reconstru€ao e Desenvolvimento -BIRD, razao pela qual. com supedaneo no art.
42, § 5°, da Lei n.a 8.666/93, e art. 3°, caput, da Lei Estadual n.a 15.608/2007, havera a incidencia de
regras distintas das definidas na Lei nacional de regencia de licitap6es e contratos, por exigencia da
entidade estrangeira.
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16.2 0 Banco Mundial exige que o Estado do Paraha, por meio da Secretaria de Estado da Satide -
SESA,  Mutudrios  de  Empr6stimo  (incluindo  beneficichos  do  empiestimo  do  Banco),  licitantes,
fomecedores,   empreiteiros   e   seus   agentes   (sejam   eles   declarados   ou   nao),   subcontratados,
subconsultores, prestadores de servico e fomecedores, alem de todo funcionato a eles vinculado, que
mantenham os mais elevados padr6es de 6tica durante a aquisieao e execng5o de contratos financiados
pelo Banco].  Em cousequencia desta politica, o Banco:

a) define, para os fins desta disposicao, os temos indicados a seguir:
(i)  "prdtica  corrupta"2:  significa oferecer,  entregar,  receber ou  solicitar,  direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intencao de influenciar de modo indevido
a ap5o de terceiros;
(ii) "prftica fraudulenta"3: significa qunlquer ato, falsificapao ou omissao de fatls
que, de forma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio fmanceiro ou de qualquer outra ordem, ou com a
intengao de evitar o cumprimento de uma obrigacao;
(iii) "pratica colusiva"4: significa uma combinapao entre duas ou mais partes visando
alcan?ar uni objetivo indevido, inclusive influenciar indevidanente as apses de outra
parte;
(iv) "pratica coercitiva"5: significa prejudicar ou causal dano, ou aneacar prejudicar
ou  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  a  qunlquer  parte  interessada  ou  a  sue
propriedade, para influenciar indevidamente as ap6es de uma parte;
(v) "prftica obstrutiva": significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigag6es
ou   fazer   declarap6es   falsas   a   investigadores,   com   o   objetivo   de   impedir
materialmente  rna  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

nlveis artificiais e nao competitivos ou ter acesso as  propostas de preco ou demais condig6es de outros
participantes.

5. Para os fins deste paragrafo, °parte" refere-se a urn part]cipante do processo de aquisj?ao ou da

do contrato.
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@b)atosquetenhamcomoobjetivoimpedirmaterialmenteoexerciciodosdireitos
do  Banco  de  promover  inspe9ao  ou  auditoria,  estabelecidos  no  paragrafo  (e)
abaixo:

a)rejeitariunapropostadeoutorgasedeterminarqueolicitanterecomendadoparaaoutorga
do contrato, ou qunlquer do seu pessoal, ou seus agentes,  subconsultores,  subempreiteiros,
prestadores de servi9o, fomecedores e/ou funcionarios, envolveu-se, direta ou indiretanente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o
contrato em questao;

(c) declarara viciado o processo de aquisicao e cancelara a parcela do emirfestimo alocada a
un contrato se, a qunlquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de urn
beneficiario de qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas corruptas,
fraudulentas.  colusivas,  coercitivas  ou  obstrutivas  durante  o  processo  de  aquisigao  ou  de
implementa9aodocontratoemquestao,semqueoMutudriotenhaadotadomedidasoportunas
e adequndas, satisfat6rias ao Banco, para combater essas praticas quando de sun ocorrencia,
inclusive  por  falhar  em  informar  tempestivamente  o  Banco  no  momento  em  que  tomou
conhecimento dessas priticas;

(d)  sancionara  uma  empresa  ou  uma  pessoa  fisica,  a  qualquer tempo,  de  acordo  com  os
procedimentos    de    sancao    cabiveis    do    Banco6,    inclusive    declarando-a    inelegivel,
indefinidanente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo
Banco;e(ii)paraserdesignado7subempreiteiro,consultor,fomecedorouprestadordeservigo
de  rna  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
inspecione todas as contas e registros, al6m de outros docunentos referentes a apresentapao
das propostas e a execng5o do contrato. e os submeta a auditoria por profissionais designados
pelo Banco.

°. Uma empresa ou uma pessoa flsica pode ser declarada inelegivel para a outorga de urn contrato finariciado

pelo Banco: (i) ap6s a conclusao do processo de sancao conforme os procedimentos do Banco,  incluindo,
/.nter a//.a,  impedimento °cruzado",  conforme acordado com outras  lnstituie6es  Financeiras lnternacionais,
como Bancos Multilaterais  de  Desenvolvimento e atraves da  aplicagao de  procedimentos de saneao  por
fraude e corrupeao em licitag6es corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decortencia de suspensao
tempofaria ou suspensao temporaria preventiva em relagao a urn processo de san§ao em tramite.

7.Umsubempreiteiro,consultor,fabricanteoufornecedorouprestadordeservjconomeado(nomesdiferentes

podem ser usados dependendo do edital de licitaeao especlfico) 6 aquele que: (i) foi indicado pelo licitante
em sua prequalificagao ou  proposta porque traz experiencia e conhecimento especlficos ou cruciais que
permitem ao licitante cumprir as exigencias de qualifica¢ao para a licitagao em tela; ou (ii) foi indicado pelo
Mutuario.
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