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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 20 de dezembro de 2022.

DE: Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal QCONViTt OpregAO □tp
licitação m»- , _ lUnãã.

Senhor Prefeito,
SOUCITAÇAO: .Mâ /T)0.3.5

.^í l C\

PR0CE890($):J:2
üMZ/Ànãã

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando a
Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de Planalto - PR. Conforme segue as especificações e quantidades
estabelecidas no Termo.

ITEM

01

OBJETO

Cardioversor, desfibrilador para
desfibrilação externa semi-
automática - DEA, desfibrilação
manual e marcapasso externo,
monitor multiparamétrico (ecg +
oxímetro + pni + freqüência
cardíaca) descrição básica
equipamento eletrônico médico-
hospitalar utilizado para
monitorização cardíaca e de sinais
vitais, para produzir choque
elétrico para reversão de parada
cardíaca ou arritmias, e
manutenção do ritmo cardíaco
através de marcapasso externo.
Especificações técnicas mínimas
desfibrilador bifásico, com módulo
de desfibrilação externa
automática, dotado de pás em
tamanho adulto e infantil,
intercambiáveis, de encaixe rápido
no corpo do aparelho; leitura do
ecg realizado pelas pás externas
por impedância; monitor com tela
de Icd colorida de alta resolução
com dimensão mínima de 6

UN

UN

QTD

01

VALOR
UNITÁRIO

R$41.125,28

VALOR
TOTAL

R$41.125,28
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polegadas, com indicação de
carga da bateria, derivação,
velocidade, amplitude, traçado
eletrocardiográfico e dos valores
de freqüência de pulso, carga
selecionada e entregue, oximetria
de pulso, pressão arterial não
invasiva (minima. média e
máxima), respiração; indicadores
de carga: sinal sonoro de
equipamento carregando e de
carga completa; indicador de fonte
externa ou bateria recarregável;
circuito protegido contra
desfibrilação; marcapasso não
invasivo: com modo de demanda e

fixo. freqüência mínima entre 40 á
180 ppm amplitude: de 10 ma a
200 ma (resolução de 5 ma),
precisão 10%. Desfibrilação:
mediante onda bifásica com carga
de energia na faixa mínima até
200 joules, com função de carga e
disparo através do painel e das
pás de desfibrilação. com
indicação visual da
selecionada e entregue
acionamento; aplicação
choque: por meio de
(adesivas) multifuncionais ou pás
de desfibrilação. desfibrilação não
sincronizada e sincronizada

(cardioversão): anula carga
manual, e automática após 02
minutos, em caso de não
acionamento pelo operador; com
desfibrilador automático dea.

Parâmetros mínimos das funções:
ECG de 8 derivações; análise de
segmento ST e análise de no
mínimo 20 arritmias; faixa mínima
de freqüência cardíaca: de 30 a
300 bpm; detecção e rejeição de
marcapasso; proteção contra
descarga e interferência de

carga

apôs
de

pás

2

0002



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaíto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

desfibrilador e bisturí eletrônicos;
pressão não invasíva; modos
manual e automático; intervalo
mínimo do modo automático

programável entre 5 e 120
minutos, faixa mínima de medida:
O a 150 mmhg; válvula de pressão
excessiva; oximetria de pulso:
sp02; impressora térmica: para
registro com acionamento
automático e manual em rolo de

papel convencional:
aproximadamente 50 mm
(largura)x 30 m (comprimento
máximo) deve ser leve, resistente
a quedas, vibrações, à água e
poeira, atendendo a uma das
normas: ip 33, ip44 ou 1p55;
dotado de bateria recarregável e
substituivel com autonomia de

funcionamento mínimo de 02

(duas) horas para a monitorização
continua de ate 200 joules;
memória interna para armazenar o
traçado do ecg e eventos, além de
possibilitar o armazenamento e
transferência de dados; Deve
conter conjunto completo de cabos
para alimentação da rede elétrica
(bivolt — 110 1220 V ac) para seu
funcionamento ou recarga.
Gabinete eletricamente isolado,
corpo único, com alça ergonômica
para transporte manual.Devem ser
fornecidos os seguintes
acessórios: 01 par de pás
permanentes de desfibrilaçào
adulto 01 par de pás permanentes
de desfibrilação infantil, cabo
adaptador para pás do DEA, 04
pares de pás multifuncionais
adulto para marcapasso,
monitoração e desfibrilação. 04
pares de pás multifuncionais
infantis para marcapasso,
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monitoração e desfibrilação. 02
cabos de ecg de 5 vias para uso
adulto / pediátrico, bem como cabo
acessório para ECG de 12
derivações, 01 cabo de ecg de 3
vias para uso neonatal (cabo
tronco mais rabichos) 01 cabo
tronco para oximetia, 02 sensores
permanentes tipo clip para adultos,
02 sensores pediátricos
permanentes 01 mangueira de
conexão de pni; manguitos livres
de látex, laváveis, com braçadeíras
de nylon e velcro, nos tamanhos
adolescente, adulto, obeso,
pediátrico e neonatal tamanhos 2 e
4.* 05 rolos de papel
termossensível para ecg» 01 cabo
de alimentação padrão abnt, 3
pinos- 01 bateria de lítio selada,
recarregável' 01 manual de
operação* garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação para
o equipamento e de três meses
para os acessóriosjassistência
técnica no estado do paraná.
Bolsa para condicionamento do
aparelho e de todos 08 acessórios,
catálogo do equipamento deverá
ser apresentado em língua
portuguesa, manual de
manutenção, instalação e
operação. Equipamento com
registro na ANVISA.

O custo total da aquisição solicitada importa no valor de R$ 41.125,28 (quarenta e um
mil cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Angela Rebina Garciâ^Caneppa
SecretáriÍMunicipal de\ Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de

Saúde do Município de Planalto — PR. Conforme segue as especificações e quantidades

estabelecidas no Termo.

2. ÓRGÃO INTERESSADO

2.2. Secretaria Municipal de Saúde.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Angela Regina Garcia Caneppa.

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

4.1. O equipamento objeto deste processo licitatório tem a função de Prevenção de Morte

Súbita, pois permite o monitoramento continuo do paciente e identifica o início de um

episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida apresentando um

alarme visual e sonoro alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com

choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da

parada cardiorrespiratória.

4.2. A desfibrilação cardíaca é manobra fundamental nos casos de ressuscitação

cardiopulmonar. O desfibrilador externo é o equipamento adequado por sua facilidade de

uso, possibilitando o fácil manuseio.

4.3. O aparelho aumenta de menos de 5% para mais de 80% as chances de sucesso em

um atendimento na parada cardiorrespiratória associado á fibrilação ventricular. Cerca de

90% dos casos de POR estão associados à fibrilação ventricular e a chance de reverter

uma fibrilação ventricular cai cerca de 10% a cada minuto de atraso na desfibrilação, o que
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justifica a necessidade do pronto acesso ao desfibrilador até que chegue uma Unidade de

emergência Móvel.

4.4. O valor estimado foi apurado a partir do calculo da média dos valores obtidos entre

orçamentos recebidos de empresas distintas, Banco de Preço, Internet e contratos de outros

municípios, sendo desconsiderado do cálculo o valor de maior variação dos demais.

4.5. Responsável pela cotação de preços: Angela R. G. Caneppa.

5. DOS PRODUTOS

ITEM

01

OBJETO

Cardioversor, desfibrilador para
desfibrilação externa semi-
automática - DEA, desfibrilação
manual e marcapasso externo,
monitor multiparamétrico (ecg +
oxímetro + pni + freqüência
cardíaca) descrição básica
equipamento eletrônico médico-
hospitalar utilizado para
monitorização cardíaca e de sinais
vitais, para produzir choque elétrico
para reversão de parada cardíaca
ou arritmias, e manutenção do ritmo
cardíaco através de marcapasso
externo. Especificações técnicas
mínimas desfibrilador bifásico, com
módulo de desfibrilação externa
automática, dotado de pás em
tamanho adulto e infantil,
intercambiáveis, de encaixe rápido
no corpo do aparelho: leitura do ecg
realizado pelas pás externas por
ímpedância; monitor com tela de Icd
colorida de alta resolução com
dimensão mínima de 6 polegadas,
com indicação de carga da bateria,
derivação, velocidade, amplitude,
traçado eletrocardiográfico e dos

UN

UN

QTD

01

VALOR

UNITÁRIO
R$41.125,28

VALOR

TOTAL

R$41.125,28
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valores de freqüência de pulso,
carga selecionada e entregue,
oximetria de pulso, pressão arterial
não invasiva (minima, média e
máxima), respiração; indicadores de
carga: sinal sonoro de equipamento
carregando e de carga completa;
indicador de fonte externa ou

bateria recarregável; circuito
protegido contra desfibrilação;
marcapasso não ínvasivo: com
modo de demanda e fixo,
freqüência mínima entre 40 á 180
ppm amplitude: de 10 ma a 200 ma
(resolução de 5 ma), precisão 10%.
Desfibrilação: mediante onda
bifásica com carga de energia na
faixa mínima até 200 joules, com
função de carga e disparo através
do painel e das pás de
desfibrilação, com indicação visual
da carga selecionada e entregue
apôs acionamento; aplicação de
choque: por meio de pás (adesivas)
multifuncionais ou pás de
desfibrilação, desfibrilação não
sincronizada e sincronizada

(cardioversào): anula carga manual,
e automática após 02 minutos, em
caso de não acionamento pelo
operador; com desflbrilador
automático dea. Parâmetros

mínimos das funções: ECG de 8
derivações; análise de segmento ST
e análise de no mínimo 20 arritmias;
faixa mínima de freqüência
cardíaca: de 30 a 300 bpm;
detecção e rejeição de marcapasso;
proteção contra descarga e
interferência de desflbrilador e

bisturi eletrônicos; pressão não
invasiva; modos manual e
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automático: intervalo mínimo do

modo automático programável entre
5 e 120 minutos, faixa mínima de
medida: O a 150 mmhg; válvula de
pressão excessiva; oximetria de
pulso: sp02; impressora térmica:
para registro com acionamento
automático e manual em rolo de

papel convencional:
aproximadamente 50 mm (largura)x
30 m (comprimento máximo) deve
ser leve, resistente a quedas,
vibrações, à água e poeira,
atendendo a uma das normas: ip
33, ip44 ou 1p55; dotado de bateria
recarregável e substituível com
autonomia de funcionamento

mínimo de 02 (duas) horas para a
monitorização contínua de ate 200
joules; memória interna para
armazenar o traçado do ecg e
eventos, além de possibilitar o
armazenamento e transferência de

dados; Deve conter conjunto
completo de cabos para
alimentação da rede elétrica (bivolt
— 110 1220 V ac) para seu
funcionamento ou recarga.
Gabinete eletricamente isolado,
corpo único, com alça ergonômica
para transporte manual.Devem ser
fornecidos os seguintes acessórios:
01 par de pás permanentes de
desfibrilação adulto 01 par de pás
permanentes de desfibrilação
infantil, cabo adaptador para pás do
DEA, 04 pares de pás
multifuncionais adulto para
marcapasso, monitoração
desfibrilação. 04 pares de
multifuncionais infantis

marcapasso, monitoração

e

pás
para

e
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desfibrílação. 02 cabos de ecg de 5
vias para uso adulto / pediátrico,
bem como cabo acessório para
ECG de 12 derivações, 01 cabo de
ecg de 3 vias para uso neonatal
(cabo tronco mais rabichos) 01 cabo
tronco para oximetia, 02 sensores
permanentes tipo clip para adultos,
02 sensores pediátricos
permanentes 01 mangueira de
conexão de pni; manguitos livres de
látex, laváveis, com braçadeiras de
nylon e velcro, nos tamanhos
adolescente, adulto, obeso,
pediátrico e neonatal tamanhos 2 e
4.* 05 rolos de papel termossensível
para ecg» 01 cabo de alimentação
padrão abnt, 3 pinos- 01 bateria de
lítio selada, recarregável' 01 manual
de operação* garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação para o
equipamento e de três meses para
os acessórios;assistência técnica no

estado do paraná. Bolsa para
condicionamento do aparelho e de
todos 08 acessórios, catálogo do
equipamento deverá ser
apresentado em língua portuguesa,
manual de manutenção, instalação
e  operação. Equipamento com
registro na ANVISA.

5.1. O total dos itens estima-se em R$ 41.125,28 (quarenta e um mil cento e vinte e cinco

reais e vinte e oito centavos).

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS

6.1. O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos, após o

recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e acompanhados da

-o í-
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respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização do objeto

licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de

Planalto, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o objeto, caso o

mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as especificações do

contrato assinado.

6.2. O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na

Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, no

município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h;

6.3. O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro uso. Deverá constar

Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes na

Lei Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação

específica da ANVISA;

6.4. Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela

legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n. °

6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDG n° 14/2007 e demais requisitos técnicos

definidos em regulamentação específica da ANVISA;

6.5. Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as

especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não

sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais condições

estabelecidas entre as partes;

6.6. Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus

empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente,

causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

6.7. Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo

garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais

informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes;

.. 0010



município de planalto
CNPJ: 76.460,526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

uiirí?7

b w*w/

6.8. Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo

de garantia ou validade;

6.9. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos

equipamentos apresentados na proposta;

6.10. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada, sem ônus

para o Município;

6.11. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias o

objeto com avarias ou defeitos;

6.12. Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou

defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria Municipal de Saúde;

6.13. A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, a prestar

assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional para o Município

de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

6.14. No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver substituição, o

prazo de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da substituição das

peças defeituosas ou do objeto.

6.15. Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no período de assistência técnica,

a Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante em substituição.

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretaria de Saúde desta municipalidade.

7.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços

executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades

0011
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previstas.

7.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do

contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir qualquer duvida e

pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário para

a regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da lei

n°8666/93 e suas alterações.

7.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto será

acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Angela Regina Garcia

Caneppa, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei

n°8666/93

Planalto, 20 de dezembro de 2022.

Angela Regina Garcia Caneppa
Secretária/Municipal de^aúde

C.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

8
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PHILIPS
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

Sediada no Município de Barueri/SP, à Av Marcos Penteado De Ulhoa Rodrigues, N9 401,
Setor Parte 39, Tamboré, CEP; 06.460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o ns

58.295.213/0001-78, com filiais no Município de Varginha/MG, à Av. Otto Salgado,
250/252, Distrito Industrial Cláudio Gaivão Nogueira, CEP: 37.066-440, inscrita no
CNPJ/MF sob o n'. 58.295.213/0021-11 e no Município de Extrema/MG, à Rod. Fernlo
Dias, S/N - KM 947.4 Galpão CD4 Módulo B, Distrito Dos Pires, CEP: 37.640-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o n®. 58.295.213/0023-83.

HPM&EC_Prop.N® HOSPITALAR AS_4928613
Curitiba, 08 de Nov de 2022

CLIENTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO OPP/GID: 4928613

CNPJ: 76.460.526/0001-16

ENDEREÇO*:PC SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 • CENTRO
CIDADE / UF: PLANALTO/PR - CEP: 85.750-000
CONTATO: (46)3555 8100
♦Endereço para Faturamento

Prezados Senhores (as),

Temos o prazer de encaminhar Proposta-Contrato emitida pela PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. para fornecimento do(s) Equipamento (s):I DFM1D0 Deflbrillator Monitor - 01 UNIDADE(S)
VALOR TOTAL DA VENDA; R$ 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos )

Seguem como parte integrante desta: Especificações Técnicas, Termos e Condições Gerais de Venda e Anexos.

Atenciosamente,

ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
REPRESENTANTE AUTORIZADO

"DE ACORDO"

Assinatura Representante Legal Assinatura Representante Legal

Home Legível
CPF:

Nome Legível
CPF:

Procurador Philips Procurador Philips

Testemunha 2
CPF

Versão 22-3
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PHILIPS
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS PHILIPS EM REAIS

Código Descrição

866199

866199 XOO

866199 C14

866199 COl

866199 BOI

866199 802

989803190381

989803149991

DFMIOO Defibriliator Monitor

XOO Hospital Device

C14 3-lead Snap ECG

COl Externai Paddies with PCI

BOI Externai Pacing

B02AED Mode

Efficia 50mm Chem Therm Paper No Unes

SMARTPadslll Ssets

Valor Unitário LOCAL R$ 26.893,99 REAIS

Valor Total LOCAL R$ 26.893,99 REAIS

O referido preço LOCAL inclui as despesas, taxas e demais impostos descritos nos "Termos e Condições Gerais da Venda." O COMPRADOR deve
fornecer a energia elétrica, local para instalação do equipamento e os dispositivos necessários para a proteção do sistema e de suas diversas partes,
no que diz respeito ao suprimento de energia e local de instalação, de acordo com as características técnicas do Equipamento indicadas pela
VENDEDORA via caderno de projetos e especificações.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A COMPRADORA se compromete a fazer o pagamento de R$ 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove
^ntavos) em 03 (três) parcelas, iguais, mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela a 30 (trinta) dias da data do faturamento e as demais

;ada 30 (trinta) dias, sucessivamente através de recursos próprios.
A COMPRADORA deverá apresentar o comprovante de depósito para a VENDEDORA.
Obs; Esta condição estará sujeita a análise de crédito da Philips.

PRAZO DE ENTREGA

Para o fornecimento LOCAL (Vendas em Reais), a Philips se compromete a entregar o Equipamento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias no local
de instalação, após o recebimento de uma via original da presente Proposta-Contrato devidamente assinada pelo COMPRADOR, bem como
concluídas as seguintes condições, quando aplicáveis: aprovação de crédito; comprovação do pagamento do sinal ou do valor integral; carta de
aprovação de produção; local de instalação devidamente preparado pelo COMPRADOR.

Em razão da afetação das cadeias globais de suprimentos pelo COVID-19, a VENDEDORA se compromete a envidar todos os esforços para
cumprir o prazo de entrega, entretanto, tal prazo se trata de uma estimativa, podendo sofrer alterações em seu cronograma, as quais serão
devidamente justificadas pela VENDEDORA mediante comunicação prévia à COMPRADORA. Assim, as Partes acordam que caso a
VENDEDORA não consiga despachar o(s) Equipamento(s) para seu destino na data agendada, devido a razões fora do seu controle
razoável, a mesma não será responsabilizada nem Incorrerá em multa.

Versão 22-3
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PHILIPS
Na hipótese de alteração do prazo estabelecido acima, por um período superior a 180 (cento e oitenta) dias, as condições contratuais poderão ser
revistas pela Philips.

No caso de, na data de entrega do Equipamento conforme liberação da produção, o COMPRADOR não disponibilizar o local de Instalação nas
condições requeridas para sua execução, o COMPRADOR disponibilizará local para recebimento e armazenamento do EQUIPAMENTO nas
condições adequadas à sua conservação, arcando com as respectivas despesas.

Eventuais despesas com o EQUIPAMENTO produzido, como armazenamento, consumiveis, sistema de refrigeração correrão por conta do
COMPRADOR.

Quando não houver a necessidade de autorização de produção (Z4), o prazo de entrega será calculado á partir do pagamento do sinal. Se houver a
necessidade do Z4, será contado à partir da sua emissão.

•  Expression Patient Monitor (MR400) que será disponibilizado no prazo de 200 (duzentos) dias após a assinatura do contrato.
•  Linha EFFICIA que será disponibilizado no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.
•  PageWriter TC10 Cardiograph que será disponibilizado no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.

FRETE E SEGURO - Transporte Local

^4^espesa de frete e seguro para o transporte do equipamento do local de desembaraço ou da sede da Philips Medicai Systems até a clinica do
"  bmprador, é de responsabilidade da Vendedora.

LOCAL DE ENTREGA

O mesmo do faturamento.

Os preços ofertados incluem custos de instalação apenas em projetos com Central. A PMS LTDA informará os pré-requisitos necessários após a
confirmação do pedido de compra.
Estão inclusos nesta oferta os custos de treinamento operacional para uso e funcionamento do equipamento, com duração máxima de dois dias, com
três turnos em horário comercial.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O COMPRADOR, através desta proposta, afirma expressamente que os Equipamentos médicos a serem adquiridos junto á Philips serão operados:

a. Em estabelecimento que possui Alvará Sanitário vigente e que atende a todos os demais requisitos legais e regulatórios conforme
determinações da ANVISA, do Ministério da Saúde e outros órgãos competentes:

b.Por profissionais competentes e habilitados para tal operação, que atuarão sob a tutela do Responsável Técnico indicado pelo COMPRADOR,
sendo que todas as recomendações/obrigações da Legislação Brasileira devem ser atendidas.

GARANTIA

Os equipamentos fabricados pela Philips Medicai Systems - Nederland B.V. ("PHILIPS") ou Philips Medicai Systems Ltda., são garantidos contra
defeitos e/ou falhas que, sob condições adequadas de uso, manutenção e operação, ocorram devido a eventual defeito de fabricação ou de material
utilizado para a sua confecção pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da respectiva aceitação dos referidos equipamentos pela COM-
PRADORA, através da Ata de Instalação ou 15 (quinze) meses da data do faturamento ou da data de despacho no exterior, o que ocorrer primeiro.

Quando contratada pela COMPRADORA a garantia estendida, esta, vigerá conforme os termos e condições da Proposta Comercial vinculada a este
instrumento.

❖ N/A.

NOTAS

Versão 22-3
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PHILIPS
1. Nâo estão inclusos nenhum tipo de mobiliários fora os expressamente descritos na proposta.
2. Para pedidos com valores acima de R$ 300.000,00 (Pessoa Jurídica) serão necessários os seguintes documentos para análise de crédito e

para a finalização do pedido de venda;
•  Demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial ou balancete e ORE - Demonstração de Resultado*) dos últimos 3 (três) exercícios;
•  Contrato Social e alterações contratuais ou Estatuto Social e Ata de Assembléia que elegeu a atual diretoria;
•  Relação de faturamento mensal dos últimos 12 meses;
•  Quando não houver demonstrativos financeiros solicitar a DIRPFJ (Declaração de Imposto de Renda dos Sócios), ou outro documento

que comprove capacidade econômica e financeira.
•  Proposta ou contrato padrão de compra e venda de equipamento pela área Legal A(S) VENDEDORA(S) independente da condição de

pagamento. (*)
(*) o draft do contrato é enviado para análise do cliente após a aprovação da proposta comercial.

3. Sobre os acessórios/equipamentos comprados, o cliente se compromete com os seguintes pontos:
•  Os mesmos não podem ser revendidos, emprestados, doados ou de qualquer outro modo comercializados para quaisquer terceiros;
•  Eles devem ser utilizados por pessoas devidamente capacitadas;
•  O cliente deve garantir a rastreabilidade dos mesmos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Permanente, prestada exclusivamente pela equipe de Serviços da Philips/Dixtal em São Paulo ou em um representante autorizado.

(«A^hilips oferece "Contrato de Manutenção" para todos os equipamentos de sua fabricação.

OBSERVAÇÕES

xxxx

VALIDADE DO

Após 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emissão desta proposta-contrato, a Philips se reserva o direito de cancelar a mesma, caso não a tenha
recebido devidamente assinada pelo COMPRADOR.

Versão 22-3
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA PHIIJPS

As presentes Condições Gerais de Venda ("Condições de Venda")
regulam as relações comerciais cujo objeto seja a venda de
equipamentos e/ou produtos ("FORNECIMENTO"), conforme
estabelecido na Proposta Técnica e Comercial e anexos entre a
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. ("Philips" ou
"CONTRATADA") e o COMPRADOR"COMPRADOR).

1. VALIDADE DA PROPOSTA E DAS CONDIÇÕES DE VENDA

1.1 A proposta da Philips terá validade pelo prazo nela declarado,
sujeita a alteração ou cancelamento pela Philips antes da data de
aceitação do COMPRADOR e estará condicionada à revisão e à
aprovação de crédito pela Philips ou pelo Agente Financeiro
designado pelo COMPPRADOR, cuja análise em tempo hábil
dependerá do recebimento da documentação pertinente ao
COMPRADOR. Quaisquer pedidos do COMPRADOR, sejam ou
não oriundos da proposta da Philips ou realizados após a
expiração do prazo, estarão sujeitos à confirmação por escrito da
Philips.

1.2 Quaisquer termos e condições previstos no Pedido de Compra ou
outros documentos expedidos pelo COMPRADOR, são, neste ato,
integralmente rejeitados e não serão aplicáveis ao FORNECIMENTO,
a menos e na medida que expressamente for declarada de outro modo,
por escrito, na proposta da Philips.
1.3 Na hipótese de divergência na interpretação ou aplicação dos
documentos que fazem parte do FORNECIMENTO, observar-se-á a
seguinte ordem de prevalência; proposta. Condições de Venda, anexos
e Pedido de Compra.

2. PREÇO E REAJUSTE

2.1 O preço do FORNECIMENTO inclui todos os impostos incidentes
sobre a compra e venda, incluindo, mas não se limitando, ao imposto
sobre Equipamentos industrializados (IPI) e ao Imposto sobre a
Circulação de mercadoria (ICMS) e será reajustado observando-se a
periodicidade mínima permitida pela legislação em vigor na data de
cada pagamento. Caso sejam criados novos tributos ou ocorra alteração
de alíquota dos tributos existentes, o preço do FORNECIMENTO a ser
faturado refletirá tais modificações, a fim de que seja mantido o
equilibro econômico-financeiro entre as partes.
2.2 O preço inclui todas as despesas de frete e seguro relativos ao
transporte dos equipamentos do FORNECIMENTO, até o local de
instalação, salvo se estes custos estiverem excluídos do preço da
proposta. Não estão contemplados eventuais custos relativos a
transporte vertical (guindaste), andaimes e/ou reforço estrutural, os
quais são de responsabilidade do COMPRADOR, salvo se expresso em
contrário na proposta.
2.3 Quaisquer modificações solicitadas por escrito pelo COMPRADOR
e aprovadas pela Philips ou decorrentes de alteração na legislação, nas

^,«1^ normas técnicas ou solicitação de autoridades competentes, que
gerarem impacto nas quantidades e/ou características do
FORNECIMENTO ou ainda nas condições de sua execução, ensejarão
na readequaçâo proporcional do preço e prazos do FORNECIMENTO.
2.4 Se, por qualquer motivo, houver impossibilidade de aplicação do
índice de reajuste definido na Proposta, o reajuste do preço será feito
com base no índice que vier a substituí-lo e que reflita a real variação
dos custos do FORNECIMENTO.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento do FORNECIMENTO deverá ser efetuado de acordo
com as condições de pagamento estipuladas na proposta.
3.2 Toda e qualquer importância que deixar de ser paga pelo
COMPRADOR na respectiva data de vencimento, será cobrada com
acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die,
além de multa moratória de 10% (dez por cento), calculada sobre o
montante em atraso, sem prejuízo da possibilidade da Philips suspender
o FORNECIMENTO até que a situação seja regularizada, de forma que
os prazos de entrega serão automaticamente prorrogados pelo mesmo
período que perdurar a suspensão, ou, ainda, deduzir o valor não pago
de qualquer outro acordo celebrado entre Philips e o COMPRADOR.

5  Versão 22-3

3.3 Além das disposições previstas acima, a Philips poderá tomar as
medidas legais cabíveis para entrar em quaisquer dependências nas
quais os equipamentos objetos do FORNECIMENTO possam ser
encontrados e tomá-los inoperáveis ou removê-los, bem como retê-los
e vendê-los de acordo com as leis aplicáveis. Em qualquer ação
instaurada para executar estas Condições de Venda após o
inadimplemento do COMPRADOR ou de outra forma, a Philips terá o
direito de reaver, como parte de seus danos, todos os custos e despesas,
inclusive honorários advocatícios razoáveis, com relação a essa ação.
3.4 Nos casos cujo pagamento for parcelado, a Philips poderá, ainda:
•  Declarar todas as obrigações não pagas imediatamente devidas e
exigíveis, pelo que todas as parcelas vencidas ou vincendas sob esta
Condição de Venda, tomar-se-ão imediatamente devidas e exigíveis,
após o recebimento, pelo COMPRADOR, de Notificação Extrajudicial
em tal sentido;

•  Requerer que o COMPRADOR reúna os equipamento objeto do
FORNECIMENTO e os deixem disponíveis para a Philips ou seus
representantes, em qualquer local convenientemente designado pela
Philips;
•  Exercer qualquer outro direito ou fazer uso de qualquer outro
recurso que possa estar disponível para a Philips, na forma da lei
pertinente, procedimentos judiciais apropriados para executar os termos
destas Condições de Venda ou de qualquer garantia estabelecida em
conexão com estas Condições de Venda, ser indenizada por danos
causados pela violação destas Condições de Venda, ou, ainda, rescindir
estas Condições de Venda.
3.3 Financiamento Bancário: na hipótese de Financiamento Bancário,
se porventura o COMPRADOR não obter ou possuir aprovação para o
financiamento, conforme previsto no item 1.1 supra, deverá cumprir
com o pagamento integral a Philips, em 01 (uma) parcela, através de
recursos próprios, antecipadamente a data do faturamento dos
equipamentos objeto do FORNECIMENTO.
3.4 (Tarta de Crédito: o COMPRADOR obterá Carta de Crédito com um

banco de primeira linha, que tenha adotado os Usos e Costumes
Uniformes referentes a Créditos Documentários expedidos pela Câmara
de Comércio Internacional, antes do embarque dos equipamentos
objetos do FORNECIMENTO e em favor da Philips.
3.4.1 A Carta de Crédito deverá ser válida por, no mínimo, 6 (seis)
meses, a contar da data de emissão e deverá possibilitar embarques
parciais, permitindo, no mínimo 21 (vinte e um) dias para apresentação.
O COMPRADOR pagará todos os encargos bancários no Brasil. Se o
COMPRADOR solicitar que o embarque seja feito de outra forma que
não mediante as condições de entrega acordadas na proposta e/ou
nessas Condições de Venda, a Carta de Crédito deverá ser emitida em
valor suficiente para pagar quaisquer custos de embarque adicionais, se
houver.

3.3 Leasine: desde que não tenha efetuado nenhum pagamento, se o
COMPRADOR quiser converter o FORNECIMENTO em Leasing, o
COMPRADOR providenciará o Contrato de Leasing e todas as outras
documentações necessárias e correspondentes, a serem analisadas e
aprovadas pela Philips, no prazo a ser estipulado por esta última. O
COMPRADOR é responsável pela conversão da operação em Leasing,
e deverá garantir a aprovação de todos os termos e condições da
sociedade arrendadora nestas Condições de Venda e/ou Proposta, sem
alteração. Nenhum equipamento será entregue ao COMPRADOR até
que a Philips tenha recebido cópias dos documentos de Leasing
totalmente assinados e que os tenha aprovado.
3.6 Reserva de Domínio: nos casos de pagamento parcelado, o
COMPRADOR e a Philips, neste ato, expressamente instituem e
aceitam um "Pacto de Reserva de Domínio", pelo qual a Philips retém
a  titularidade e a propriedade dos equipamentos objeto do
FORNECIMENTO, que ficarão sob a posse condicional do
COMPRADOR até o pagamento do valor integral referido na proposta,
de sorte a assegurar o pagamento tempestivo do preço de compra e de
quaisquer outros valores ou obrigações sob estas Condições de Venda.
Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, serem instalados e
montados no endereço descrito na proposta, não podendo, em hipótese
alguma, ser remanejado e/ou transferido para outro locd, sem a prévia
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comunicação por escrito á Philips.
3.7 Na hipótese do valor ser em Reais (RS), deverá ser reajustado
anualmente pelo índice IGPM quando a COMPRADORA não tiver
realizado ainda a instalação do(s) equipamento(s) no prazo previsto
neste instrumento.

3.8 O valor de câmbio será considerado o da data do faturamento na
hipótese de devolução de qualquer quantia paga a titulo de sinal

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1 Entende-se por prazo de entrega a data da entrega física do
equipamento objeto do FORNECIMENTO no local designado pelo
COMPRADOR prevista na proposta, desde que cumpridos os pré-
requisitos de instalação abaixo expressos. O prazo de entrega está ainda
vinculado ao cumprimento dos seguintes pré-requisitos pelo
COMPRADOR:

a. Garantia de que o local de instalação estará pronto quando da chegada
do equipamento, devendo este estar completamente pronto, limpo, sem
existência de pó ou partículas, com o ar condicionado funcionando e
estabilizado em no mínimo 07 (sete) dias antes da entrega do
equipamento, respeitando na íntegra o definido no Layoui e no Manual
de Instalação;
b. O local de instalação deverá estar com energia elétrica e todos os
dispositivos necessários para a proteção do sistema e de suas diversas
partes, assim como da hidráulica e gases medicinais, conforme normas
aplicáveis; e
c. Importação e disponíbilização das fontes radioativas necessárias ao
funcionamento do equipamento antes da finalização dos trabalhos de
instalação do equipamento (Equipamentos de Medicina Nuclear).
4.2 O prazo de entrega é improrrogáveis, salvo: (i) se ocorrerem
motivos de Caso Fortuito ou Força Maior, conforme definidos no
parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, que
comprovadamente afete o FORNECIMENTO; (ii) se a Philips solicitar
a modificação de dados técnicos relativos ao FORNECIMENTO que
impeçam o cumprimento dos prazos de entrega; (iii) por
descumprimento de quaisquer obrigações por parte do COMPRADOR
ou de terceiros; (iv)ou por acordo escrito firmado entre as partes. Nestes
casos, o prazo será prorrogado pelo período estabelecido pela Philips.
4.3 Antes da entrega de qualquer Equipamento, a Philips poderá alterar
a construção ou desenho do Equipamento sem notificação ao
COMPRADOR, na medida em que a função, a atuação e o desempenho
do Equipamento não sejam substancialmente alterados.
4.4 São consideradas modalidades de entrega:
4.4.1 Entregas Parciais: a Philips poderá solicitar ao COMPRADOR
autorização para realizar entregas parciais, na eventualidade da
indisponibilidade de algum item/acessórios, sem que contra a Philips
sejam aplicadas quaisquer penalidades ou multas, na medida em que a
função, a atuação e o desempenho do Equipamento não sejam
substancialmente alterados.

4.4.2 Embarques/ Entregas Consolidadas: a Philips poderá realizar
entregas /embarques parciais de Equipamentos, conforme acima
mencionado, salvo se houver manifestação contrária, prévia e formal
do COMPRADOR sobre a necessidade de consolidação de carga, ou
seja, da entrega simultânea de todos os Equipamentos adquiridos.
4.5 Após a assinatura da proposta, para os equipamentos que demandam
prévia adequação do site, será preparado e encaminhado um
cronograma de barras, detalhando todas as atividades do projeto e
responsabilidades do COMPRADOR.
4.6 Na venda local, a transferência de propriedade e riscos ocorre após
a entrega física dos equipamentos, ficando o COMPRADOR
responsável pela guarda e uso do equipamento.
4.7 O equipamento objeto do FORNECIMENTO será adequadamente
embalado de acordo com os padrões internacionais, de forma a impedir
seu dano ou deterioração, durante o período de transporte, até a sua
chegada no local de destino. O descarte das embalagens e de todos os
resíduos (caixas, plásticos, isopor, etc.) será de responsabilidade do
COMPRADOR, não cabendo a Philips nenhuma ação nesta operação.
4.7.1 Na hipótese em que o equipamento não puder ser transportado até
o seu destino, na data em que estiver pronto para ser faturado, pelos
motivos expressos no parágrafo anterior, a Philips e o COMPRADOR
irão rever conjuntamente o armazenamento do equipamento. Se,

contudo, o COMPRADOR solicitar uma postergação na data em que
componentes principais do equipamento estejam disponíveis para
entrega no almoxarifado da Philips, então o COMPRADOR pagará
e/ou reembolsará a Philips por todas as taxas de armazenagem e
despesas com consumíveis (ex. gás hélio), quando do recebimento da
fatura.

4.8 A Philips envidará esforços razoáveis para cumprir quaisquer datas
de entrega orçadas ou reconhecidas. No caso de a Philips não poder
despachar os equipamentos para seu destino na data programada devido
a motivos fora do controle razoável da Philips, tais como, entre outros,
motivos atribuídos ao COMPRADOR, a Philips terá o direito de
armazenar os equipamentos em questão por conta e risco do
COMPRADOR. O COMPRADOR obriga-se a reembolsar, no prazo de
14 (catorze) dias da primeira exigência da Philips, todas e quaisquer
despesas adicionais assim incorridas, assim como despesas com o
armazém e aquelas relacionadas com a manutenção do equipamento em
boa ordem (ex: consumíveis).
4.8.1 A data estimada de despacho e/ou conclusão dos trabalhos de
instalação, se oferecidos, deve ser calculada a contar da data em que o
banco informar que a carta de crédito e/ou outro instrumento de
pagamento acordado foi obtido em conformidade com as Condições de
Venda, e/ou o pagamento antecipado, se aplicável, foi recebido.
4.9 A Philips envidará os esforços razoáveis para entregar o
equipamento ao COMPRADOR no prazo acordado na
proposta, considerando o pleno cumprimento das condições
precedentes declarados. Após o cumprimento destes pré-requisitos, a
fabricação será iniciada, não sendo mais possível a interrupção da
fabricação do equipamento, conforme estabelecido na proposta. Se o
COMPRADOR cancelar um pedido antes da efetiva entrega e tiver o
direito legal de proceder dessa forma, o COMPRADOR pagará os
custos incorridos pela Philips até a data de cancelamento, inclusive,
dentre outros, os custos de fabricação do equipamento, os custos de
prestação de quaisquer serviços de treinamento, educacionais ou outros
ao COMPRADOR com relação a proposta, uma taxa nominal de
reposição de estoque e os custos de devolução ou cancelamento de
qualquer equipamento encomendado por um terceiro. Quando
permitido por L^i, o preço acordado permanecerá devido e exigível.

5. ENCARGOS TÉCNICOS E OBSOLESCÊNCIA DE
EOUlPAMENTOS

5.1 A Philips terá o direito de fazer alterações no projeto ou nas
especificações dos equipamentos a qualquer momento, desde que essa
alteração não prejudique o desempenho dos referidos equipamentos.
5.2 Durante o período de validade do orçamento da Philips, alguns dos
equipamentos poderão se tomar obsoletos. Nesse caso, a Philips
envidará esforços para fornecer Equipamentos substitutos equivalentes
a preços semelhantes, mas não será responsabilizada na hipótese de não
haver um equipamento substituto disponível.

6. INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES TÉCNICAS
6.1 O COMPRADOR compromete-se a preparar o local de instalação
e disponibilizá-lo à Philips antecipadamente à data de entrega prevista
na proposta, seguindo os todos os requisitos técnicos requeridos pelo
equipamento objeto do FORNECIMENTO, previstos nos manuais e
desenhos de instalação elaborados pela Philips. Essas condições serão
avaliadas pela Philips e registradas em documento específico antes da
instalação do equipamento.
6.2 O COMPRADOR obriga-se a não transferir o equipamento do local
onde o mesmo for instalado durante a vigência da garantia do
FORNECIMENTO, sem a autorização prévia e escrita da Philips, sob
pena de cancelamento da garantia.
6.3 Fica a Philips desobrigada de fazer a instalação do equipamento
ofertado caso o prazo de garantia do equipamento tenha terminado nos
termos do Anexo II.

6.4 No caso de alteração nos prazos estabelecidos na proposta", por um
período superior a 90 (noventa) dias, independente do ressarcimento
das despesas expressas no parágrafo anterior, as condições contratuais
poderão ser revistas pela Philips.
6.5 No caso de o orçamento ou venda da Philips incluir a instalação dos
equipamentos, o COMPRADOR será responsável, por sua conta e
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risco, pelo seguinte:

(a) O fornecimento de armazenamento adequado e lacráveí no ou
próximo ao local de instalação dos equipamentos, a fim de garantir
proteção contra furto e quaisquer danos ou deterioração. Qualquer item
extraviado ou danificado durante o período de armazenamento será
reparado ou substituído a expensas do COMPRADOR.
(b) A disponibilidade no ou próximo ao local de instalação de espaços
adequados e lacráveis, equipados com instalações sanitárias para o
pessoal ou o representante da Philips e para armazenamento das
ferramentas e instrumentos do pessoal. O inicio da instalação em local
diferente destas condições coloca em risco a integridade do
equipamento e invalida a garantia contratual.
(c) A execução e conclusão tempestivas dos trabalhos preparatórios,
êm conformidade com as exigências que a Philips indicar ao
COMPRADOR no devido momento. A preparação do local será de
acordo com os códigos de segurança, elétricos e de construção
pertinentes aos equipamentos e à sua instalação e de acordo com o
Manual de Instalação do Equipamento a ser disponibilizado pela
Philips, com base nas informações fornecidas pelo COMPRADOR. A
Philips garantirá que a instalação do Equipamento, conforme mostrado
no Manual de Instalação, atenderá os requisitos técnicos de
funcionamento do Equipamento, cabendo ao COMPRADOR o
atendimento às normas locais aplicáveis (ANVISA, ABNT, etc.). A
suficiência desses planos e especificações, inclusive, entre outros,
especificamente a exatidão das dimensões descritas nesses planos e
especificações, será de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR.
O local de instalação será colocado á disposição da Philips ou de seu
representante, sem obstáculos, no devido momento para possibilitar que
a Philips ou seu representante inicie o trabalho de instalação na data
programada; o pessoal de instalação não será chamado ao local de
instalação até que todo o trabalho preparatório tenha sido
satisfatoriamente concluído na opinião exclusiva da Philips.
(d) A obtenção tempestiva dos alvarás e licenças exigidos pelas
autoridades competentes por ou com relação á instalação e à operação
dos equipamentos.
(e) A obtenção tempestiva de todos os vistos de entrada, saída,
residência, trabalho ou quaisquer outras autorizações necessárias para
o pessoal da Philips ou dos representantes da Philips e para a
importação e exportação de ferramentas, equipamentos e materiais
necessários para os trabalhos de instalação e os testes subsequentes.
(O A assistência à Philips ou ao seu representante com relação á
remoção do equipamento da entrada das dependências do
COMPRADOR até o local da instalação. O COMPRADOR será
responsável, a suas expensas, pela regulação, remoção de divisórias ou
outros obstáculos e pelo trabalho de restauração. A Philips assume que
não existem quaisquer materiais perigosos no local de instalação. Se
existirem quaisquer desses materiais, o COMPRADOR será
responsável pela devida remoção e descarte dos materiais e embalagens
do equipamento, a expensas do COMPRADOR.
6.6 No caso de todas ou quaisquer condições acima não serem
cumpridas devida ou tempestivamente, se a Philips ou seu representante
tiver de interromper a instalação e o teste subsequente por motivos não
atribuídos á Philips, o período de conclusão será prorrogado de forma
correspondente e todos e quaisquer custos adicionais dele resultantes
ficarão a cargo do COMPRADOR. A instalação deverá ocorrer de
forma imediata a entrega do equipamento no local de instalação. Na
hipótese de impedimento da instalação em virtude de ações ou omissões
do COMPRADOR, a instalação poderá ser reprogramada, mas até o
limite de 12 (doze) meses contados da data inicialmente programada
para instalação. Após este prazo, o Equipamento poderá ser instalado,
porém os custos dos serviços de instalação deverão ser negociados
através do departamento de Serviços da Philips.

6.7 Na hipótese do Equipamento ser entregue sem que a instalação seja
concluída, por culpa do COMPRADOR, esta se responsabiliza pela
total integridade do Equipamento, respeitando as condições de
armazenamento recomendadas pela Philips, dentre as quais a
manutenção do local isento de poeira e umidade, temperatura
controlada, ausência de roedores e insetos de qualquer natureza.

6.8 A não observância destas condições invalida a garantia do
Equipamento e suas partes/componentes, e eventuais reparos serão
objeto de negociação entre o COMPRADOR e a Philips.
6.9 A Philips não assume qualquer responsabilidade, nem oferece
qualquer garantia, quanto á adequação das dependências ou dos
serviços públicos disponíveis nas dependências nas quais o
equipamento deve ser instalado, usado ou armazenado (salvo os
previamente descritos em sua proposta comercial).
6.10 Ao final da instalação, a Philips ministrará um treinamento básico
chamado de ""Keyboard Training" e, na seqüência, emitirá o documento
"Ata de Instalação", atestando que todos os testes padrão do
equipamento foram realizados e que está pronto para uso do primeiro
paciente.
6.11 O COMPRADOR deverá assinar a "Ata de Instalação", atestando
a instalação do equipamento e habilitando-se a receber o treinamento
avançado (também conhecido como aplicação), o qual deverá ser
agendado pelo COMPRADOR dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias do final da instalação. Havendo a necessidade de qualquer
reagendamento, este pode ser realizado sem custo para o
COMPRADOR no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas anterior
ao agendamento original, após o qual a aplicação coberta por este
instrumento será considerada como realizada e uma nova aplicação
deverá ser contratada com a Philips.
6.12 Eventuais despesas com o equipamento produzido, como
armazenamento, consumíveis, sistema de refrigeração, serão arcados
pelo COMPRADOR.
6.13 As cláusulas acima devem ser observadas levando em

consideração os equipamentos que necessitam de instalação.
6.14 A COMPRADORA se compromete a assinar um "Certificado de
Posse" do(s) Equipamento(s) caso a instalação não possa ser executada
no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a respectiva entrega,
decerto que nele se estabelecerá a data final para a instalação, que
deverá ocorrer em até 01 (um) ano após a entrega.

7. TERMO DE ACEITE DO EQUIPAMENTO

7.1 Quantio aplicável, a instalação do equipamento objeto do
FORNECIMENTO oferecido na proposta, a Philips notificará o
COMPRADOR quando os Equipamentos instalados estiverem prontos
para teste e aceitação, convidando o COMPRADOR a participar dos
testes padrões ou dos testes que possam ter sido acordado por escrito
entre as partes, a fim de demonstrar a conformidade com as
especificações acordadas e/ou inspecionar o trabalho de instalação.
7.2 Se o COMPRADOR não comparecer ao teste na data notifícada, a
equipe técnica da Philips ou de seu representante iniciará os testes de
acordo com os procedimentos de teste padrão da Philips e esses testes
serão considerados realizados na presença do inspetor do cliente e a
aceitação ocorrerá, nesse caso, com base nos resultados declarados no
certificado de teste assinado pelos engenheiros designados e habilitados
pela vendedora ("Relatório de Status do Sistema).
7.3 No caso de rejeição dos Equipamentos instalados por motivos
justificados pelo COMPRADOR, a ser enviados á Philips
detalhadamente e por escrito no prazo de 10 (dez) dias após a conclusão
dos testes de aceitação em questão, a Philips deverá, como único
recurso, corrigir a deficiência o quanto antes possível e as partes
pertinentes do teste de aceitação setáo repetidas dentro de um período
razoável, em conformidade com os procedimentos descritos acima.
7.4 A instalação deverá ocorrer de forma imediata á entrega do
Equipamento no local de instalação. Após a conclusão da instalação do
Equipamento, a Philips demonstrará o perfeito funcionamento do
Equipamento deixando-o pronto para uso. Neste ato, o COMPRADOR
se compromete a assinar o "Termo de Instalação" A falta de assinatura
do COMPRADOR automaticamente classifica o Equipamento como
"não instalado". Nessa situação ele não pode ser operado em nenhuma
hipótese pelo COMPRADOR e o descumprimento desta disposição
caracterizará uso não autorizado e indevido. Se dentro de 10 (dez) dias
após a conclusão do teste de aceitação a Philips não tiver recebido o
"Termo de Aceite", o Equipamento permanecerá desligado até a
assinatura do respectivo documento.
7.5 Após a conclusão da instalação do equipamento, a Philips
demonstrará o perfeito funcionamento do equipamento deixando-o
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pronto para uso. Neste ato, o COMPRADOR se compromete a assinar
a Ata de Instalação, devendo a instalação ocorrer de forma imediata a
entrega do equipamento no local de instalação. Na hipótese de
impedimento da instalação em virtude de ações ou omissões do
COMPRADOR, a instalação poderá ser reprogramada, mas até o limite
de 12 (doze) meses contados da data inicialmente programada para
instalação. Após este prazo, o equipamento poderá ser instalado, porém
os custos dos serviços de instalação deverão ser negociados através do
departamento de Serviços da Philips. Se dentro de 10 (dez) dias após a
conclusão do teste de aceitação, a Philips não tiver recebido a Ata de
Instalação, o produto permanecerá desligado até a assinatura da Ata de
Instalação.
7.6 Defeitos ou desvios secundários que não afetem o uso operacional
dos Equipamentos instalados, serão declarados no certificado de
aceitação, porém não obstruirão nem suspenderão a aceitação por parte
do COMPRADOR.

7.7 Caso o COMPRADOR se recuse assinar a Ata de Instalação e tendo
transcorrido o período de garantia, poderá a Philips notificar por escrito
0 COMPRADOR para emissão de referido documento. Tal notificação
será suficiente para atestar a aceitação final dos equipamentos, de
maneira tácita, valendo tal recebimento para todos os fins e efeitos
destas Condições de Venda.
7.8 Eventuais despesas com o EQUIPAMENTO produzido, como
armazenamento, consumíveis, sistema de refrigeração, serão arcados
pelo COMPRADOR.
7.9 As cláusulas acima devem ser observados levando em consideração
os equipamentos que necessitam de Termo de Aceite, vez que para a
Linha de PCMS aplica-se instalação somente para as Centrais de
Monitorização.
7.10 São de responsabilidades do COMPRADOR, ínfraestrutura
(compra e instalação de cabos, bem como instalação de pontos de rede,
roteadores e tomadas).
7.11 A instalação limita-se a configuração da Central, Switch e demais
itens entregues juntos com a mesma. Na ausência da infiaestrutura
adequada, não será possível a instalação do referido equipamento.

8. APLICAÇÃO E TREINAMENTOS
8.1 Os treinamentos serão ministrados no local de instalação do
equipamento, devendo ser realizados sempre em dias úteis e
consecutivos, no período das 8:00h às I7:00h. O treinamento será
ministrado após o término da montagem /instalação, limitado, porém, a
6 (seis) meses contados do término da montagem/instalação.
8.2 A Philips realizará os treinamentos dos equipamentos da seguinte
forma;

1. 02 (duas) semanas com 32 (trinta e duas) horas cada, para
Equipamentos de Ressonância Magnética;
2. 02 (duas) semanas com 32 (trinta e duas) horas cada para
Equipamentos de Tomografia Computadorizada com pacote cardíaco e
01 (uma) semana com 32 (trinta e duas) horas para os modelos sem
pacote cardíaco;
3. 02 (duas) semanas com 32 (trinta e duas) horas cada para
Equipamentos de Medicina Nuclear e 03 (três) semanas com 32 (trinta
e duas) horas cada para os modelos PET CT;
4. Para os equipamentos de Arco Cirúrgico, BV Vectra considerar
2(dois) dias com 4(quatro) horas, BV Endura Vascular e BV Pulsera
Vascular, considerar 2(dois) dias com 8(oito)horas e para Veradius e
BV Pulsera Cardiovascular considerar 3(três) dias com 8(oito)horas.
5. Para os equipamentos de Hemodinâmica. Allura Xper FDIO, Allura
Xper FD20, Azurion 7 12, Azurion 7 20, Allura Centron, Alluras
Biplano com até 3 ferramentas avançadas, considerar 64 horas,
divididas em 2 semanas de 32 (trinta e duas) horas cada, sendo elas
separadas por um período mínimo de 2 (dois) meses e não superior a I
(um) ano. Para equipamentos (Allura Xper FDIO, Allura Xper FD20,
Azurion 7 12, Azurion 720, Allura Centron, Alluras Biplano) com mais
de 3 ferramentas avançadas considerar 96 (noventa e seis horas) horas,
sendo elas divididas em 3 (três) semanas de 32 (trinta e duas) horas
cada, separadas por um período mínimo de 2 (dois) meses e não
superiora 1 (um) ano.
6. Para Upgrades Smarth Path(Upgrade para Clarity) e Upgrade

Catalyst sem ferramentas avançadas considerar I (uma) semana de 32
(trinta e duas) horas. Para Upgrade Catalyst com até 3 ferramentas
avançadas, considerar 64 (sessenta e quatro horas) sendo elas divididas
em 2 (duas) semanas de 32 (trinta e duas) horas, separadas por um
período mínimo de 2(meses e não superior a I (um) ano. Para upgrade
Catalyst com mais de 3(três) ferramentas avançadas, considerar 3 (três)
semanas de 32 (trinta e duas) horas separadas por um período mínimo
de 2 (dois) meses c não superior a 1 (um)ano.
7. Para vendas avulsas de ferramentas avançadas, considerar 8(oito)
horas para cada ferramenta.
8. 01 (um) dia com 08 (oito) horas para Equipamentos de
Ultrassonografias treinamentos serão ministrados no local de instalação
do EQUIPAMENTO, devendo ser realizados sempre em dias úteis e
consecutivos, no período das 8:00h às I7:00h. O treinamento será
ministrado após o término da montagem /instalação, limitado, porém, a
6 (seis) meses contadds do término da montagem/instalação.
9. Para os equipamentos como: Monitores Multiparamétricos,
desfíbriladores, ventiladores e eletrocardigrafos, considerar 2 (dois)
dias com 3 (três) turnos.
10. Para os Equipamentos de Patologia Digital, o treinamento será
realizado em 4 (quatro) dias com 32 (trinta e
duas) horas totais.
11. CONVERSÃO DE 1.5T - A aplicação deverá ser realizada 02
(duas) semanas com 32 (trinta e duas) horas cada
após a instalação da máquina,totaIizando 64 (sessenta e quatro) onde o
usuário deverá começar a utilizar a mesma
com os conhecimentos adquiridos na instalação.
12; CONVERSÃO DE 3T - A aplicação deverá ser realizada 03 (três)
semanas com 32 (trinta e duas) horas cada
após a instalação da máquina, totalizando 96 (noventa e seis) horas de
aplicação onde o usuário deverá começar a
utilizar a mesma com os conhecimentos adquiridos na instalação.
13. Para Upgrades de Ressonância: 1 (Uma) semana com 32 (trinta e
duas) horas e será realizado até 30 dias após a instalação.
8.2 Para a comercialização e instalação de equipamentos novos que
utilizem Hélio, a Philips os entregará totalmente funcionais, com o nivel
de Hélio dentro dos limites operacionais d(s) Equipamento(s): 70%
para equipamentos Prodiva e 65% para os demais modelos^ Essa
condição não se aplica a upgrades e conversões de equipamentos da
base instalada.

9. CONDIÇÕES DE GARANTIA

9.1 As garantias dos equipamentos objeto do FORNECIMENTO são
exclusivamente aquelas dispostas no Termo de Garantia anexo a estas
Condições de Venda.
9.2 Alguns equipamentos recém-fabricados poderão conter peças
selecionadas remanufaturadas, mas equivalentes a novas em termos de
desempenho. As peças de reposição serão novas ou equivalentes a uma
nova em termos de desempenho.
9.3 As garantias estabelecidas nestas Condições de Venda ou em outro
documento de garantia da Philips, com relação a um equipamento, são
as garantias exclusivas prestadas pela Philips com relação ao
FORNECIMENTO, ao Software e às operações previstas em
decorrência destas Condições de Venda e substituem expressamente
quaisquer outras garantias, expressas ou tácitas, inclusive, entre outras,
qualquer garantia de comercialidade ou adequação para uma finalidade
específica.

10. SOFTWARE E LICENÇAS

10.1 Todo software é e continuará sendo de propriedade exclusiva da
Philips ou de seus fornecedores de software. As condições gerais de
licenciamento de software do COMPRADOR, anexas a estas
Condições Gerais, contêm acordos de garantia específica com relação
a qualquer Software Licenciado (conforme definido nas "Condições
Gerais de Licenciamento de Software ao COMPRADOR").

H. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
11.1 A responsabilidade global da Philips, de seus representantes,
funcionários, agentes, subcontratadas e fornecedores, para fins de
indenização ou por qualquer violação relacionada ao
FORNECIMENTO, perdas e danos, lucros cessantes, inclusive, danos
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causados à propriedade, multas, penalidades, rescisão, indenizações,
ressarcimentos ou quaisquer outras compensações, violação contratual,
garantia, negligência, indenização ou qualquer outra responsabilidade
civil, fica limitada a 100% (cem por cento) do valor total do
FORNECIMENTO, software licenciado ou serviços previstos na
proposta, que deu origem à tal responsabilidade.
11.2 A Philips e seus representantes, em nenhuma hipótese, serão
responsáveis por indenizar lucros cessantes e/ou quaisquer perdas e
danos indiretos, incidentais, imprevistos ou cobertura, perda de receita,
de produção, danos á imagem ou perda de uso com relação ou em
função destas Condições de Venda ou de qualquer contrato que o
COMPRADOR tenha firmado com quaisquer terceiros ou, ainda, da
impossibilidade de usar equipamentos, inclusive software
(incorporado), dados médicos ou outros dados armazenados nas
mercadorias, mídia magnética e/ou recarregamento de dados.
11.3 Se um terceiro fizer ou tentar fazer uma reivindicação contra o
COMPRADOR, alegando que um Equipamento da Philips entregue nos
termos deste instrumento viola uma reivindicação válida segundo uma
patente, modelo de utilidade, desenho industrial, direito autoral,
segredo de negócios, topografia de circuito integrado ou marca
(conjuntamente "Direito de Propriedade Intelectual"), o
COMPRADOR deverá (a) enviar á Philips notificação imediata por
escrito a respeito da reivindicação, e (b) transmitir á Philips
informações completas e integrais; e se a Philips optar, por escrito, por
defender, fazer acordo ou negociar a reivindicação, o COMPRADOR
deverá (i) conceder à Philips o exclusivo controle de qualquer defesa
ou acordo que ela possa assumir e (ii) oferecer à Philips toda a
assistência razoável, se assim desejado pela Philips.
11.4 A Philips não terá qualquer obrigação referente a qualquer
reivindicação de violação e o COMPRADOR deverá reembolsar todos
os custos razoáveis (inclusive, entre outros, honorários advocaticios),
caso a reivindicação seja proveniente: (a) do cumprimento pela Philips
dos desenhos, especificações ou instruções do COMPRADOR ; (b) do
uso pela Philips de informações técnicas ou tecnologia fornecidas pelo
COMPRADOR ; (c) de modificações ao Equipamento feitas pelo
COMPRADOR ou seus agentes; (d) do uso do Equipamento que não
seja de acordo com as especificações de Equipamento ou instruções
escritas de Equipamento aplicáveis; (e) do uso do Equipamento com
Equipamentos não fabricados pela Philips, se a inflação teria sido
evitada pelo uso de uma release atual inalterada do Equipamentos da
Philips, do Equipamento de terceiros ou de ambos. Além disso, a
Philips não será responsável por qualquer reivindicação quando os
danos pleiteados forem com base, direta ou indiretamente, na
quantidade ou no valor dos Equipamentos ou serviços gerados por meio
dos Equipamentos comprados segundo o orçamento, ou com base no
valor de uso do Equipamento, independentemente de essa reivindicação
alegar que o Equipamento ou seu uso viola ou contribui com a violação
dessa reivindicação.
11.5 Na hipótese de (a) uma sentença não passível de recurso de um
tribunal competente declarar que a reivindicação é válida ou (b) a
Philips considerar que o Equipamento viola o referido pedido, a Philips
poderá, a seu critério, (i) obter o direito de o COMPRADOR continuar
usando o Equipamento, (ii) substituir ou modificar o Equipamento para
evitar a violado, ou (iii) reembolsar ao COMPRADOR uma parcela
razoável do preço de compra do Equipamento mediante a devolução do
Equipamento original.
11.6 Os termos contidos nesta cláusula declaram a obrigação e
responsabilidade integrais da Philips com relação ás reivindicações de
violação, e o recurso exclusivo do COMPRADOR na hipótese de uma
reivindicação de violação.

12. USO E PROPRIEDADE DE DOCUMENTOS
12.1 Todas as informações técnicas relativas aos equipamentos e á sua
manutenção são informações exclusivas da Philips, protegidas pelos
direitos autorais da Philips, continuarão sendo de propriedade da
Philips e não poderão ser copiadas, reproduzidas, transmitidas ou
comunicadas, tampouco utilizadas por terceiros sem o prévio
consentimento por escrito da Philips. Dados como, entre outros,
ilustrações, catálogos, cores, desenhos, dimensões, declarações de peso
e medidas, colocados à disposição como informações (impressas)

representam dados aproximados apenas e o COMPRADOR não poderá
obter quaisquer direitos com base nesses dados.

13. CONTROLE DE EXPORTAÇÃO

13.1 O COMPRADOR compreende que algumas operações comerciais
da Philips se encontram sujeitas ás leis e regulamentações relacionadas
ao controle de exportação nacional, das Nações Unidas, da União
Européia, dos Estados Unidos e de outros, não se limitando apenas a
estes, que proíbe a exportação ou desvio de determinadas mercadorias
e tecnologias para países sob embargo ou sanção comercial.
13.2 Toda e qualquer a obrigação da Philips relacionada á exportação,
reexportação ou transferência de mercadorias, bem como qualquer
assistência técnica, treinamento, investimento, assistência financeira,
financiamento e intermediação, estará sujeita à regulamentação de
controle de exportação que dispõe sobre os controles, licenças de
exportação e sobre a entrega de mercadorias, serviços e tecnologia ao
exterior.

13.4 Se a venda e entrega das mercadorias, serviços e/ou tecnologia
encontrarem se condicionadas à concessão de licenças de exportação
pelas autoridade governamental competente, a Philips não poderá
cumprir o presente contrato até que obtenha tais licenças.
13.5 Na hipótese de restrição ou proibição da venda e entrega das
mercadorias, serviços e/ou tecnologia em razão do controle de
exportação, a Philips não estará obrigada a cumprir o presente contrato,
resultando no cancelamento do pedido, sem incorrer em obrigação
alguma perante o COMPRADOR.
13.6 O COMPRADOR deverá cumprir com todas as leis e
regulamentações de controle de exportação para cada mercadoria
fomecida pela Philips, aceitando a responsabilidade de impor todas as
restrições resultantes na hipótese de transferência ou reexportação para
terceiros.

13.7 O COMPRADOR deve tomar todas as providências necessárias
para assegurar que não ocorram violação das leis e regras de controle
de exportação. O COMPRADOR deverá indenizar a Philips por
eventuais danos diretos e indiretos, incluindo custos advocatícios,
decorrentes de penalidades pela violação ou não conformidade das
regras de controle de exportação.
13.8 O COMPRADOR reconhece que as obrigações estabelecidas no
presente contrato permanecem em vigência mesmo após a conclusão do
fornecimento das mercadorias, software, serviço e/ou tecnologia ao
COMPRADOR. Adicionalmente, em caso de conflito nos termos
estabelecidos entre o presente contrato e outra documentação fomecida
pela Philips ao COMPRADOR, o COMPRADOR entende que
prevalecem os termos do presente contrato.

14. CONFIDENCIALIDADE

I4.I Cada parte manterá em sigilo quaisquer informações fornecidas ou
divulgadas a uma parte pela outra parte, sejam divulgadas por escrito,
eletrônica ou verbalmente, com relação aos Equipamentos e negócios
da parte divulgadora, seus clientes e/ou seus pacientes, e este orçamento
ou venda e a seus termos, inclusive quaisquer informações sobre
definição de preço. Cada parte usará o mesmo grau de cuidado para
proteger a confidencialidade das informações divulgadas por ela usados
para proteger a confidencialidade de suas próprias informações
semelhantes, porém não menos do que o cuidado razoável. Cada parte
divulgará essas informações somente a seus funcionários que tenham a
necessidade de conhecê-las para desempenhar as operações previstas
no orçamento. A obrigação de manter a confidencialidade dessas
informações não se estenderá às informações de domínio público no
momento da divulgação e/ou ás informações que devam ser divulgadas
por lei ou por decisão judicial.

15. CASO FORTUiTO OU FORCA MAIOR
15.1 Cada parte tem o direito de suspender o cumprimento de suas
obrigações em decorrência de qualquer atraso ou inadimplemento
causado por eventos fora de seu controle razoável, inclusive, entre
outros, casos fortuitos, guerra, guerra civil, insurreição, incêndios,
inundações, reclamações trabalhistas, epidemias, normas
governamentais e/ou atos semelhantes, embargos de transporte,
indisponibilidade, por parte da Philips, de quaisquer alvarás, licenças
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e/ou autorizações exigidas, inadimplementos ou força maior de
fornecedores ou subcontratadas.

15.2 Se o evento de força maior impedir a Philips de atender qualquer
pedido do COMPRADOR ou de outro modo cumprir qualquer
obrigação decorrente da venda, a Philips não será responsável por
qualquer indenização, reembolso ou danos, sejam por perda direta,
indireta ou imprevista, ou outra.

16. RESCISÃO

16.1. Estas Condições de Venda entrarão em vigor quando de sua
assinatura, vigorando até o final do período de garantia ou pelo período
disposto na proposta.
16.2. As presentes Condições de Venda poderão ser rescindidas, por
quaisquer partes, caso ocorra decretação de falência, pedido de
recuperação judicial, dissolução judicial ou extrajudicial de uma parte,
sem prejuízo do direito de cobrança de eventuais créditos que sejam
devidos por uma parte à outra.
16.3 A COMPRADORA deverá pagar 10% (dez por cento) do valor do
contrato a titulo de penalidade se rescindir unilateralmente o contrato
sem justa causa. Independente da condição de pagamento, na hipótese
da COMPRADORA não realizar a ordem de produção do(s)
equipamento(s) no prazo de IS (quinze) meses da assinatura do
Contrato para os equipamentos MR, DXR, CT, AMI, IGT, ICAP e 12
(doze) meses para US, MA&TC e SRC , a COMPRADORA deverá
adiantar a VENDEDORA o valor correspondente a 10% (dez por cento)
do valor total do Contrato, podendo ser retido do valor pago
inicialmente pela COMPRADORA. Se a COMPRADORA decidir
rescindir o Contrato, o valor de 10% (dez por cento) será cobrado como
penalidade de cancelamento conforme previsto no començo desta
cláusula. Se a COMPRADORA decidir manter o Contrato, deverá
realizar a instalação até o 30 (trígésímo) mês da assinatura do contrato
e o respectivo valor será abatido do montante total, sendo que os 90%
restantes deverão seguir a condição de pagamento original. Não
realizada a instalação até o 30 (trígésímo) mês da assinatura do contrato
o valor de 10% do total do contrato será cobrado pela Philips a título de
penalidade de cancelamento do Contrato. A COMPRADORA deverá
apresentar cópia do comprovante de depósito para a VENDEDORA.
Parágrafo primeiro. O valor correspondente à multa poderá ser
descontado pela VENDEDORA de eventual quantia paga pela
COMPRADORA a titulo de sinal, em sendo o caso.
Parágrafo segundo. Caso a COMPRADORA tenha efetuado a
antecipação de algum pagamento à VENDEDORA, esta devolverá
àquela o respectivo valor em até 60 (sessenta) dias, descontado o valor
da multa prevista no caput.
16.4 Além do disposto acima, as partes deverão realizar um encontro
de contas para apuração de eventual diferença entre o total das parcelas
já pagas e o valor total dos equipamentos que sejam parte do
FORNECIMENTO já entregues ou já despachados pela Philips até a
data do recebimento da notificação de rescisão ou equipamentos
prontos para entrega que sejam parte do FORNECIMENTO, já
encomendados pela Philips ou em processo de importação ou
fabricação.

17. DISPOSIÇÕES DIVERSAS
17.1 Se o COMPRADOR se tomar insolvente, for incapaz de pagar
suas dividas no vencimento, apresentar pedido de falência, for objeto
de falência involuntária, tiver um administrador judicial nomeado ou
tiver seus ativos cedidos ou congelados, a Philips poderá cancelar
quaisquer obrigações não cumpridas ou suspender o cumprimento,
entretanto, as obrigações financeiras do COMPRADOR perante a
Philips permanecerão em vigor.
17.2 Estas Condições de Vendas não poderão ser cedidas ou
transferidas a qualquer titulo, por qualquer das Partes a terceiros, sem a

prévia e expressa anuência por escrito da outra Parte, com exceção do
previsto no item único abaixo;

(i) A Philips poderá ceder ou transferir o FORNECIMENTO objeto da
proposta sem o prévio e expresso consentimento do COMPRADOR nas
seguintes hipóteses: (a) á qualquer entidade controlada, controladoras,
afiliadas ou do mesmo grupo econômico da Philips ou (b) na ocorrência
de incorporação, reorganização, transferência, venda de ativos ou
linha(s) de produtos ou mudanças de controle ou propriedade da
Philips.
17.3 Todas as disposições do presente documento serão regidas
aplicável da República Federativa do Brasil, estando eleito o Foro da
Comarca da Capital de São Paulo como o competente para dirimir
quaisquer dúvidas e controvérsias advindos do mesmo.
17.4 Os termos e condições contidos neste orçamento ou venda,
juntamente com estas Condições de Venda, constituem o entendimento
e acordo integrais entre as partes com relação ás operações previstas
neste orçamento ou venda, e substituem quaisquer entendimentos ou
acordos anteriores entre as partes, sejam verbais ou escritos, com
relação às operações aqui previstas. A fixação de preço neste orçamento
ou venda é com base nos termos e condições aqui estabelecidos.
Nenhum termo, condição, consentimento, renúncia, alteração ou
modificação adicional será vinculativo, a menos que por escrito e
assinado pelas partes.
17.5 Se qualquer disposição contida nestas Condições de Venda for
considerada ilegal, inexequível ou inválida, total ou parcialmente, a
validade e exequibilidade das disposições remanescentes não serão
afetadas nem prejudicadas e permanecerão em pleno vigor e efeito. Na
substituição de qualquer disposição considerada ilegal, inexequível ou
inválida, total ou parcialmente, uma disposição que reflita a intenção
original deste instrumento na medida admissível segundo as leis
aplicáveis será considerada substituirá referida disposição.
17.6 Na hipótese de solicitação de rescisão destas Condições de Venda sem
justa causa por parte do COMPRADOR, os valores pagos como sinal não
serão reembolsados, não cabendo ao COMPRADOR nenhuma
reivindicação neste sentido, salvo por força maior e/ou caso fortuito,
conforme disposto na Cláusula 15 acima.
17.7 As obrigações do Comprador são independentes de quaisquer
outras obrigações que o COMPRADOR possa ter segundo qualquer
outro acordo, contrato ou conta com a Philips. O Comprador não
exercerá qualquer direito de compensação referente aos termos e às
condições contidos neste orçamento ou venda ou com relação a
qualquer outro acordo, contrato ou conta com a Philips.
17.8 As obrigações do Comprador são independentes de quaisquer
outras obrigações que o COMPRADOR possa ter segundo qualquer
outro acordo, contrato ou conta com a Philips. O Comprador não
exercerá qualquer direito de compensação referente aos termos e às
condições contidos na proposta ou venda ou com relação a qualquer
outro acordo, contrato ou conta com a Philips.
17.9 Todos os avisos, comunicações e solicitações que tiverem de ser
feitos por uma Parte à outra, devem ser dirigidos por escrito à Parte
interessada, através de carta registrada com aviso de recebimento, via
e-mail, e considerando os endereços abaixo indicados:

Para o COMPRADOR:

Nome: xxxx

Telefone: xxxx

E-mail: xxxx
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ANEXO I - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE LICENCIAMF.NTO DE SOFTWARE AO COMPRADOR

1.0 presente anexo não se sobrepõe ou substituí quaisquer termos
do Contrato e demais anexos ou embasa contratos aplicáveis ao(s)
Equipamento(s) objeto daquele documento.

2. A Philips concede à COMPRADORA um direito e licença não-
exclusiva e não-transferivel para uso do pacote de software de
computador (o "Software") necessário para a operação do(s)
Equipamento(s), conforme os termos e condições aqui previstos.
Esta Licença existirá pelo tempo que a COMPRADORA for a
possuidora/proprietária do(s) Equípamento(s), exceto se a Philips
cancelar a licença na hipótese de a COMPRADORA se tomar
inadimplente. Em caso de término/cancelamento desta Licença, a
COMPRADORA deverá imediatamente devolver à Philips o
Software.

3. Esta Licença não é extensiva a qualquer serviço ou manutenção
de software ou documentação fornecida Juntamente com o(s)
Equipamento(s) e/ou localizada nas dependências da
COMPRADORA. O propósito de tal software e da documentação
é apenas o de guiar a VENDEDORA e seus agentes autorizados a
instalar e a testar o(s) Equipamento(s), ou a guiar a Philips e seus
agentes autorizados na manutenção do(s) Equípamento(s) sob um
contrato em separado com a COMPRADORA. A
COMPRADORA desde já concorda a restringir o acesso a tal
software e à documentação apenas aos funcionários da Philips bem
como seus agentes autorizados.

4. Esta Licença não inclui qualquer direito de uso do software para
propósito diverso ao da operação do(s) Equipamento(s). A
COMPRADORA não poderá copiar, reproduzir, vender, ceder,
transferir, ou sublicenciar o Software para qualquer propósito.

5. Os direitos da COMPRADORA sob esta Licença condicionam-
se à não execução, por parte dela, de quaisquer ações que requeiram
qualquer software fornecido com o(s) Equipamento(s), o(s)
Equipamento(s) propriamente dito{s) ou qualquer trabalho
derivado, a ser licenciado como Software Disponível Publicamente,
incluindo, mas sem limitação, o seguinte;

(I) Incorporar Software Identificado em tal software, no{s)
Equipamento(s) ou qualquer trabalho derivado;

(ii) Combinar o Software Identificado com tal software, com o(s)
Equipamento(s) ou qualquer trabalho derivado;

(lii) Distribuir o Software Identificado em conjunto com tal
software, com o(s) Equipamento(s) ou qualquer trabalho derivado;
ou

(iv) Usar o Software Identificado no desenvolvimento de trabalho
derivado de tal software ou Equipamento.

6. Para efeito do aqui disposto:

(i) Software identificado inclui, sem limitação, software disponível
publicamente e significa software licenciado de forma a:

(a) Criar ou pretender criar obrigações para a Philips, suas
coligadas ou fornecedoras em relação a qualquer software
fornecido com o(s) Equipamento(s), Equipamento(s) ou um
trabalho derivado; ou

(b) Conceder ou pretender conceder a terceiros quaisquer direitos
ou imunidades relativos a propriedade intelectual ou direitos
proprietários da Philips, suas coligadas ou seus fornecedores em tal
software, no(s) Equipamento(s) ou um trabalho derivado; e

(ii) Software disponível publicamente significa qualquer software
que exija, como condição de uso, a modificação e/ou a distribuição
de tal software de forma que outro software a ele incorporado,
derivado ou distribuído juntamente a tal software seja:

(a) Revelado ou distribuído em forma de código de origem;

(b) Licenciado para o propósito de fazer trabalhos derivados; ou

(c) Redistribuído sem custo.

7. A COMPRADORA deverá manter a Philips e suas coligadas
indenes de quaisquer danos ou custos resultantes ou em conexão
com qualquer violação ou quebra das condições da presente
licença. A COMPRADORA deverá reembolsar todos os custos e
despesas incorridas pela Philips e/ou suas coligadas ao se
defenderem em quaisquer ações, processos ou procedimentos
resultantes ou em conexão com tal violação ou quebra.

8. Esta Licença não afetará a propriedade exclusiva da Philips sob
o Software ou de quaisquer marcas registradas, direitos autorais,
patentes, segredo industrial, ou outros direitos de propriedade da
Philips (ou quaisquer de seus fornecedores) relacionados ao
Software.

9. A COMPRADORA concorda que apenas seus diretores,
empregados e agentes autorizados utilizarão o Software ou terão
acesso ao Software (ou qualquer parte do Software), e que nenhum
deles revelará no todo ou em parte o Software, ou permitirá que o
Software, no todo ou em parte, seja usado por qualquer pessoa ou
entidade diferente daquela identificada neste Contrato de Licença.
A COMPRADORA reconhece que certos direitos da Philips
derivam de contratos de licença com terceiros, e a
COMPRADORA concorda em preservar a confidencialidade da
informação fornecida para a Philips em razão de contratos de
licença. Se a COMPRADORA modificar o Software de qualquer
forma, todas as garantias associadas ao Software e ao(s)
£quipamento(s) se tomarão nulas de pleno direito. Se a
COMPRADORA ou qualquer de seus diretores, funcionários ou
agentes inventar quaisquer revisões, melhoramentos, adições ou
modificações no Software, a COMPRADORA deverá revelá-las á
Philips, e a Philips terá o direito de usar essas licença sem
exclusividade e sem obrigação de pagar royalties, podendo
sublicenciá-las.

10.0 Software é licenciado à COMPRADORA da seguinte forma;

(i) A COMPRADORA deverá manter a configuração do(s)
Equipamento(s) conforme originalmente desenhado e fabricado; e

(ii) 0(s) Equipamento(s) inclui(em) apenas aqueles subsistemas e
componentes certificados pela Philips. O Software poderá
funcionar de maneira diversa da que foi programado em sistemas
modificados por terceiros que não a Philips ou seus agentes
autorizados, ou em sistemas que incluam sub-sístemas ou
componentes não autorizados pela Philips. A Philips não se
responsabiliza por modificações ou substituições não autorizadas
de subsistemas ou componentes.

11. A responsabilidade, se houver alguma, da Philips por danos
resultantes do descumprímento dos termos desta Licença, garantia,
negligência, indenização, responsabilidade estrita ou outro ato
ilícito extracontratual, ou de qualquer forma relacionado ao
Software, ao(s) Equipamento(s)e a(os) serviços, é limitada a um
valor que não exceda o valor de mercado da licença aplicável ao
Software.

12. As garantias estabelecidas no documento de garantia da Philips
em relação ao(s) Equipamento(s) (incluindo o Software fornecido
juntamente com o(s) Equipamento(s)) são as únicas garantias feitas
pela Philips era relação ao(s) Equipamento(s) e ao Software objeto
do Contrato ao qual esta licença é parte integrante e se sobrepõem
a outras garantias, expressas ou não, incluindo, mas não se
limitando, a qualquer garantia mercadológica ou adequação para
um propósito especifico.

13. A Philips, em hipótese alguma, será responsabilizada por
qualquer dano específico, indireto, incidental, consequencial ou
especial, incluindo, mas não se limitando, pela perda de lucros ou
de receita, ou o custo de equipamentos substitutos (incluindo o
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software) ou serviços resultantes da quebra dos termos contidos 14. O Software deverá ser usado exclusivamente no(s)
neste Contrato de Licença, quebra de garantia, negligência, Equipamento(s), assim definido no Contrato,
imprudência, impericía ou qualquer outra responsabilidade civil. A
Philips náo se responsabilizará por qualquer dado fornecido
gratuitamente ao COMPRADOR.
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ANEXO II ■ TERMO DE GARANTIA

PHILIPS

01 - 0$ equipamentos fabricados pela Philips
Medicai Syslems - Nederland B.V. ("PHILIPS") ou
Philips Medicai Systems Lida., são garantidos
contra defeitos e/ou falhas que, sob condições
adequadas de uso, manutenção e operação,
ocorram devido a eventual defeito de fabricação
ou de material utilizado para a sua confecção pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados da data da
respectiva aceitação dos referidos equipamentos
pela COMPRADORA. através da Ata de
Instalação ou 15 (quinze) meses da data do
faturamento ou da data de despacho no exterior,
o que ocorrer primeiro.
Quando contratada pela COMPRADORA a
garantia estendida, esta, vigerá conforme os
termos e condições da Proposta Comercial
vinculada a este instrumento.

02- Para os materiais, peças, acessórios ou
equipamentos de terceiros comercializados pela
PHILIPS, serão fomecidos a COMPRADORA os
Termos de Garantia elaborados pelos respectivos
fabricantes.

03- O prazo de garantia para tubos de raios-x,
bem como para peças à vãcuo, ottedecerá
critérios específicos (mediante indicativo em
documento próprio) e será contado da data da
respectiva aceitação pela COMPRADORA
através da Ata de Instalação ou do primeiro uso
em paciente, ou 15 (quinze) meses da data do
faturamento, o que ocorrer primeiro, conforme
Anexo A ao presente termo.

a) As especificações das garantias dispostas no
Anexo A ao presente termo obedecerão ao
critério "pro-rata temporis' ou "pro-rata usus", o
que expirar primeiro, ambos contados à partir da
data da respectiva aceitação pela
COMPRADORA através da Ata de Instalação ou
fomecimento definitivo do equipamento fabricado
peia PHILiPS ou 15 (quinze) meses da data do
faturamento, o que ocorrer primeiro, limitado ao
prazo "Máximo de Garantia Após Fomedmento".

b) Os transdutores para aplicação em
Ultrassonografia serão garantidos pelo prazo de
12 (doze) meses, contados da data da respectiva
aceitação pela COMPRADORA através da Ata de
Instalação ou do primeiro uso em paciente ou 15
(quinze) meses da data do faturamento, o que
ocorrer primeiro.

04- A entrega de peças e acessórios, a título de
garantia, se proveniente de processo de
importação, será feito localmente pela "PHILIPS".

05- A montagem do equipamento fabricado pela
PHILIPS que for feita após o vencimento do
respectivo prazo de garantia por
responsabilidade da COMPRADORA, será
cobrada/faturada à parte, não sendo concedido,
nesse caso. prazo de garantia acessório.

06- Os cabeçotes de refrigeração ("COLD
HEAD") utilizados nos equipamentos de
Ressonância Magnética fabricados pela PHILIPS
serão considerados itens consumiveis, sendo-
lhes aplicada a garantia prevista no item 01 do
presente termo.

07- Excluem-se de qualquer modalidade de
garantia, sob este termo, os objetos que
compõem os equipamentos fabricados peia
PHILiPS e que estejam sujeitos à deterioração,
desgaste e/ou consumo, tais como:
acumuladores, pilhas secas, objetos de borracha
ou plástico, de proteção, filmes, papéis
fotossensiveis, produtos químicos, bulbos
incandescente, criogênicos (Exempio: Hélio),
itens com, prazos de validade determinados que
se encontrarem vencidos, entre outros.

08- Excluem-se também de qualquer modalidade
de garantia, sob este termo, eventuais defeitos
decorrentes de acidentes, manipulação incorreta
ou de alteração efetuada nos equipamentos
fabricados pela PHILIPS, pela COMPRADORA,
seus propostos ou terceiros, estranhos à PHILIPS
ou não autorizados por ela.

09- Qualquer alteração, modificação, acréscimo,
reparo, retirada ou substituição de peças e/ou
acessórios efetuada nos equipamentos
fabricados pela PHILIPS sem a sua prévia e
expressa anuência extinguirá e cancelará
qualquer prazo de garantia porventura vigente.

10- Após a extinção do prazo de garantia, nos
termos do presente termo, toda e qualquer peça
e/ou acessório, bem como todo e qualquer
serviço relativo a um equipamento fabricado pela
PHILIPS será devidamente cobrado/faturado à

parte.

11- Toda e qualquer peça e/ou componente dos
equipamentos fabricados pela PHILIPS que vier a
ser substituido durante a vigência do respectivo
prazo de garantia deverá ser formai e
definitivamente entregue à PHILiPS, que passará
a ser a sua legitima proprietária.

12- A responsabilidade, se houver alguma, da
PHILIPS por danos resultantes do
descumprimento dos termos deste termo ou de
qualquer forma relacionado aos equipamentos
por ela fabricados, é limitada a um valor que não
exceda o preço do respectivo equipamento.

13- A PHiLIPS, em hipótese alguma, será
responsabilizada perante a COMPRADORA em
relação aos equipamentos por ela fabricados: (í)
pela sua utilização inadequada por pessoas não
autorizadas pela PHILIPS; (ti) pela má-fé da
COMPRADORA na sua utilizado; (iii) por motivos
de caso fortuito ou de força maior que venham a
lhes causar danos; (iv) por problemas causados por
circunstâncias que estejam fora do controle da
PHILIPS, tais como erros causados pelo operador
dos equipamentos, problemas causados por falha
elétrica do iocai onde os equipamentos estiverem
instalados e problemas causados aos
equipamentos por ações da Natureza.
14- Classifica-se como má utilização a não
observância estrita dos requisitos técnicos de
energia elétrica, temperatura e umidade expressos
no manuai do equipamento, assim como é
mandatória a ausência de pó ou qualquer outro
elemento estranho ao equipamento. A não
observância destes requisitos causará a imediata
cessação da garantia contratual, e isenta a Philips
de qualquer responsabilidade sobre o
funcionamento inadequado do equipamento.

13 Versão 22-3
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PHILIPS
Anexo

CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA TUBOS E PEÇAS A VÁCUO

TIPO GARANTIA GARANTIA

DE

TUBO
CÚPULA

•EM MESES

APÓS

ACEITE

•EM "LOAD UNIT'

EXPOSIÇÕES

OU CORTES

RADIOLOGIA

GERAL

RO 17/50 ROT350/351 12

SRO 33/100 ROT350/351/360 12

KL KL74 12

KL KL76 12

lAE C352 12

lAE C339V 12

lAE C852 12

RAD 70B (microdose) 12 10.000 exp

CARDIO-VASC

SRM 12

MRM-GS 12

MRC200 05 08 12 100.000 L.U.

MRC200 04 07 12 100.000 L.U.

MRC200+ 04 07 12 100.000 L.U.

MRC200+ 05 08 12 100.000 L.U.

lAE C30 12

TOMOGRAFIA

MX16

CTR2150 CEPN 12 150.000 seg

Access CT 6/16/32

CTRI735 12 100.000 seg

Ingenuity / Big Bore RT

MRC880 12 300.000 seg

Brilliance iCT / íQon

íMRC 12 300.000 seg

Incisive

vMRC 12 300.000 seg

CT7500

ÍMRC 12 300.000 seg

* Garantia com critério PRO-RATA USUS ou PRO RATA TEMPORIS, o que expirar primeiro.

14 VersSo 22-3
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PHiLIPS
ANEXO iV

TERMOS DE PRIVACIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS

A PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. ("Phips Eiedrorics"), com sede na Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, ttie Netheítends, ou qualquer uma das
respetivas tiliais ou subsidiáiias pretende que o voce fique famSarizado com a tbrma como recolhemos, uülizamos, e divulgamos os Dados. Portanto, o presente
TERMOS DE PRIVACIDADE É PROCESSAMENTO DE DADOS (doravante; o "Data Processor Annex' ou "DPA") sâo celebrados diiectamentecom a subsidiária
"PHIUPS MEDICAI SYSTEM LTDA", sociedade empresária Imtada, inscrita no CNPJA/IF sob o rf 58295213/0001-78, com sede na cidade de Barueri, Estado de
São Pauto, na Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigües, n" 401 - Parte 39 - Tamboré, CEP: 06460040, doravante denocriiada "Philips" ou "Pix)cessador^.

1  Escopo e funções das Partes

1.1 &ogeQ: Este DPAseaplica quando os Dados do Qiente forem Processados pela Phi^. Este DPAéregidopelos termos do Contrato entre as Partes para
a prestação dos Serviços e reüete as funções e responsabifidades das Partes no Processamento dos Dados do Cfente. Ao assiiar este DPA o Qiente
estará cetebtando este DPA em seu nomee, na medida do exigido pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis, em nome do Cfiente e de suas AfiSadas.

1.2 Funcõ^cfás Partas. As Partes reconhecem e concordam que, no que diz respeito ao Processamento de Dados do CSente, a PhiBps atuará como "Proces
sador" para o Cliente, que, porseu lado, atuará como Controlador.

2  Processamento de Dados

O assunto de Processamento de Dados do CGente é a prestação dos Serviços nos termos do Contrato. O Apêndice 1 deste DPA fDetalhes do Processamento de
Dados") descreve os Ser\Ãços, os tipos de Dados e as categorias de Pessoas Físicas sigeítas ao Processamento pela Phí^ No que dz respeito á duração do

Processamento,a Ph3^íráptocessarosDadosdoGtientedeaco(docomaduraçãoptevistanoContT;te3,salvoaootdadoemcon&átto.

3  ObrigacõesdoCliente

Os Dados serão processados de acordo com as exigências das Leis de Proteção de Dados apícáveia A fim de evitar dilMclas, as instarções do Cliente quanto ao
Processamento dos Dados deverão cumprir as Lás de Proteção de Dados aplicáveis. O Cliente deverá ser o tjnico responsável pela sralidão, quaSdade e legafidade
dos Dados do Ciente epelos meios deaquisição desses Dados. O Cliente deverá ser responsável, entre outras questões, por garantir umtlindamentojurídico aoabrígo
dasLeisdeProteçãodeDadosapticáveisparaoProcessamentodeDadosPessoaispelaPhilipscomoProcessador.

4  Obrigações da Philtps

4.1 /nsftuoõesctoC/iienfeiAPhitiDsdeverá:

a) Processar apenas Dados do Cfiente: (i) em nomee em bendcio do Cfiente; (p) de acordo com as instruções do Cliente, conforme documentado
neste DPA; e (iii) na medida doexigído porquaisquerleis aplicáveis.

b) Processar Dados do Cfiente exdustvarnente para as seguintes 1toaBdades:(i) prestação dos Serviços soBdtados pelo Cliente (de acordo com o Ccn-
trato); (íi) cumprimento de quaisquer instruções documentadas fbmeddas peto Cliente com relação ao Processamento de Dados do Ctente, desde
quetaistostruçõessejamconsisfiBntescomostBrmos do Contrato; e pela (iii)coritbrinidadecomtodasasleisapticávei&

4.2 NãodMaação: A PNI^ deverá manter os Dados do Cliente estritamente confidenciais e não rfivulgátors a Teioeiros sem a aprovação prévia por escrito
do Cfiente, ermeto quando tal divulgação for necessárá: (i) para a execução dos Serviços; (ii) para cumprir uma obrigação legal; ou (iii) para cunprir uma
determinaçâoválidaevinculativadeumórgãogovernamental(comoumaíntimaçãoouordemjudicial).

4.3 ÇQr^tenG^^:APhifips deverá garanfr que seus funcionários e qualquer outra pessoa autorizada a Processar os Dados do Cfiente: (i) estejam toftxma-
dos sobre a natureza confidencial dos Dados Pessoais; (ü) tenham acesso aos Dados do Cliente exclusivamente na medida do necessàio para prestar os
Serviços (apenas com base na necessidade de saber); Çii) tenham recebido tretoamento adequado relafivo às suas responsabídades; e Ctv) tenham se
conrprometidoamanteraconfidenciafidadeouest^mvínciiiadosauma obrigação estetutária de confidendafidadeaptopriada

4.4 Semanca: APhilios deverá adotaremanter medidas técnicas eotganizacionais adequadas para apmteçãn riasegnrança, confidendatidadee integridade
dos Dadosdo Cliente.

4.5 Vtolacãode Dados P^soais. A Plfps deverá notificar o Cliente, sem uma demora indevida, caso a Philips tome conhecimento deuma Vidaçâo de Dados
Pessoais. Essas notificações deverão ser entregues a um ou mais representantes do Qiente por qualquer meio selecionado pela Phifips, indusive por e-
mail. A Philips deverá envidar todos os esforços na medida do razoável para identiticar a causa de tal Violação de Dados Pessoais e toma' as medidas que
julgar necessárias e razoáveis para remedia a causa de tal Violação de Dados Pessoais, desde que essa solução esteja ao alcance do controle razoável
da Philips.

4.6 D&xAicãoe exckeão: Mediante o término dos Serviços, o Cfiente instrui a Ph^ a aduir os Dados do Cfiente que não fixem mais necessãios para a
©(Bcuçâo dos Serviços ou, dternativamente, anorimizar tais Dados do Cfiente de niodo que a pessoa tísica não possa ser identificada, salvo na nredida
emqueaPhilipsforobrigadaouautorizadaareterdeterminadosDadosPessoaisdeacordocomalegislaçãoaplicável.
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5  Suborocessadores

5.1 Desicjnacão de Subaocessadores: O Cliente reconhece e oonotxda que (a) as Afiadas da l
al

5.2 Lista de Siixxocessador^ No Apêncfioe 1 deste DPA, a Phifips disponibíiza ao CSente a lista de Subprocessadores ufiíizados para prestar os Serviços. A
3, o Cliente poderá seopor ao uso de um novo

ais, de acordo com a lei de
privacidade aplicável.

A PlT^ deverá ser responsável pelos atos e omissões de seus Subprocessadores comrelaçâo ao Processamento de Dados do
Qiente na mesma medida em que a Ph^ seria responsável se realizasse os serviços de cada Subprocessadordin^amente nos termos deste DPA
salvo disposições em contrário estabelecidas no presente Contrato.

Limitação de responsabilidade

deste DPA deverá ser Intteda aos danos dir^ tesitotes de negigênda grave por parte da Phffips e a ete airflxifves {exduindo. mas não se Mando a
quaisquer darxjs irxite ou caisequentes, perda de lucros ou receitas, perda de Mirarnento, custo de capital e custo do tempo de inaSvidade) até o limite
financeiro estabelecido no Contrato.

7  Disposições específicas do Lei Geral de Proteção de Dados f"LGPD"t

7.1 rransfefériCBjrfernaccna/eMflcboaraaF/gSosoefoQSente: NameçEdaemaueoCfenteliansferirDarlnfirinCBante—sujeitosaoLGPD—paraa
PWíps ou suas Afiadas que processarem tais Dados do COente fora do Brasfl, as Regras Corpcrallvas Vínctlalivas de Processador da Phfips (que são
aquiincorporadasporreíerênciaeformamparteintegrantedesteDPA)seaplicarãoaessatransferência,amenosque:
(a) a auforidade brasileira de privacidade tenha emitido umadedsãode adequaçâoparaopals (fora do Brasi) no qual a Pli|)s ousuas AfiSadas estejam

processando os Dados do Cliente; ou

(b) outro mecansrm de transferencia executado de fonra válida se aplique á transferência de Dados do Cliente para esses p?tses que não receberam
umadecisâodeadequaçâovincülativadaautorídadebrasileiradeprivacidade.

7.2 Tran^fenaa tnteniaixn^ afeft/acfe oaia o Stirotooessacfor oefo Ofente: Na medida em que a Phíl^ fizer iisn de nm ihpiriripsfiarinr para pfrrBsgar
Dados do Qiente— sujeitos ao LGPD—fora do Brasi a Phifps deverá celebrar com o Siírprooessador em questão as Cláusulas Contratuais Padrão para
"Processadores", a menos que:
(a) a autoridade brasãeira de privacidade tenha erritido uma dedsão de adequação pata opals (fora do Brasi) no cjual o Subprocessador esteja proces-

sando os Dados do Cliente; ou

(b) outro mecanismo de traisferênda executado de forma váfida se aplique à transferência de Dados do Oiente para esses países que não receberam
uma decisão de da autoridade brasileira de privacidade;

O Qiente, pelo presente, concede à PH^ autorização para celebrar as Cláusulas Contratuais Padrão para "Processadores" (quando necessário) com o(s)
Subprocessador(es) em nome do Cliente.

7.3 PPOdafflfos: A Ptiiips designou um oficial de proteção de dados (DPO) local. Mais d^sdhes sobre como entrar em conlafo com o oficial de proteção de
dadosrelevantedaPhilipsestãodisponíveisnositedaempresahttPs://www.DhiliDs.com/Drivacv.

8  Disposições Diversas

8.1 Datadeinído: Este DPAentrará em vigor na data de assinatura do Contrato.
8.2 ^^Ç^ttEsteDPAcoritinuaráemwgoratéaiBsdsãodoCoiTtrato. Salvo disposições em contrário deste DPA ou do Contrato, todos os termos iniciados

porletramaii]isculautilizadosnopresentedeverãoterossignificadosquelhesforamatribuldosnaCláusula9desteDPA.
8.3 Oíd&n (te DfBcedênda'. Em caso de conflitos ou inoonsisíêndas entre os tenros do Contrato (inctoDido seus outros DPAs) e os termos deste DPA os

tenros deste DPAdeverão prevalecer noque diz respeito ao Processamento de Dados do Qiente, independentemente dequalquer indicação emcontrário
no corpo principal do Contrato.

8.4 independência r/asofiusu/asiCaso qualquer disposição deste DPAsetomeinválída ou inexequivel, asdáusulas restantes deste DPAdeverâopermanecer
válidas e em vigor.

9  Termos

Para efeitos desteDPA são definidososseguintestermosadidonais:
Afíliada significa (com relaçâoaqualquer umadas Parles) qualquer entidadequeoontrole, sejacontrolada ou

esíga sob controle comumoom a entidadeotijeto deste Contrato, direta ou indiretamente. "Controle",

para os efeitos dessa definição, significa a posse (firete ou indireta ou o controle de nrtais de 50% das
partidpaçõescomdíreitoavoto da entidãdeobjeto deste Contrato.

Contrato significaoaoordopeitinenteentieaPhilipseoClienteparaaprBSlaçâodosServiço&
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L^defí^i^eçãodeDadosafàÉvm

Dados

Controlador

PessoaFísica

Dadosf^ssods

Processamento

Processador

Subprocessador

sãoasdísposiçõesdalegislaçãoobrígatónadoBrasilquecontêmregrasparaaproteçâoclePessoss
Físicas noquediz respeitoao Piocessamentode Dados Pessoais.

são o conjunto de Dados Pessoais prooessados pela PhO^ em nome do Cliente e mediante as

significa a pessoa jm'dica ou a pessoa física que, isoladamente ou em conjunto com ouiras pessoas,
detemninamoslinseos meios de Piocessamentode Dados Pessoais.

de Dados Aplicável em Brasi.

significaqualqueríndivíduocu
emedianteasinslruções deste.

Unifica uma violação da segisança que leve à desbiiiçâo, perda, alteração, divulgação não autorí-
zadaouacessoaouso, ProcessamentoouaoessoaosDadosdoClientedefbrmaacidental ouilegal.
significa qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com os Dados Pessoais, seja ou
não por meios automatizados, oomo oolete, gravação, organização, estruturação, armazenamento,

adapbçãooualteração, recuperação, consulta, uso,divulgação portransmissão, distribuição ouqual-
quer outra forma de disponibilização, alinfiamento ou combinação, restrição, elirrinação ou destrui
ção.

"PrDcessar"e"PrDcessado"devemserinterpietadosdeacordo.
significa a entidade que Processa Dados Pessoais em nome do Cliente e mediante as instruções
deste.

significa qualquer Ptooessadcr contratado pela Philps ou por um membro do Grupo PliSips para pio-

APÊNDICE 1:

DETALHES DO PROCESSAMENTO DE DADOS

Naturem do Processamento

A Philips poderá processar cs Dados do Cliente conforme necessário para executar os Serviços objeto do Contrato.

CategorfasdePessoas Físicas
As categorias de Pessoas Físicas ctyos Dados Pessoais estarão sujeitos ao Processamento pela Ptiil^ induem: consumidores, funcionários,

CategoríasdeDados

Os tipos de Dados Pessoais que estarão sujeitos ao Processamento pela Philps induem: informações de oonlato, imagens, dados financeiros.

Subprocessadores Aprovados

Os Subprooessadoresutifizadospara prestar osServiços estão listadosabaixo:

Nome do Subprocessador Pais em queestá localizado
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Os Países Baixos, Europa
PHILIPS CLINICALINFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. RepúbTica Federativa do Brasil

17 Versão 22-3
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PHILIPS
Especificação de Trabalho (SoW) > Central de Monitoração.

* Para propostas que contenham o equipamento Central de Monitoração a Especificação de Trabalho (SoW) abaixo deverá ser
considerada.

atividades - Central de Monitoração

ICfôtão de Prò|etos

Responsabilidade

Phíiips Cliente

Disponibilizar informações dos pré-requisitos para a instalação do equipamento conforme configura-

Definir fornecedores para adequação do local de instalação e infraestrutura necessária à solução téc
nica do projeto.

Desenvolver os Projetos Executivos (Civil, Elétrico, Climatizaçào e Gases, rede lógica, etc.), emissões
de laudos e ARTs e obtenção de permissões junto aos órgãos pertinentes.

Desenvolver o cronograma de obras de preparo do local de instalação.

Consolidar o cronograma do projeto unindo cronograma de obras do cliente e cronograma de entrega,
instalação e treinamento no equipamento.

Executar obras de construção e/ou adequação do local e infraestrutura para instalação do equipa
mento.

Executar instalações ou adequações do circuito elétrico conforme especificações PHILIPS e Normas
Brasileiras vigentes.

Executar instalações e/ou adequações de rede lógica em todos os leitos à serem monitorados.

Disponibilizar e instalar os mobiliários do local de instalação.

/\rmazenar o equipamento em local abrigado, seco e livre de intempéries.

Realizar instalação do equipamento conforme especificações e requisitos de qualidade do manual
PHILIPS.

Comunicar a conclusão da Instalação.

Assinar Ata de Instalação.

Programar e realizar o treinamento operacional (Aplicação),

Disponibilizar recursos necessários ao treinamento operacional.

Manter o equipamento operacional conforme condições contratuais de garantia.

Seguir as instruções de uso do equipamento e devidos cuidados apresentados na aplicação e presen
tes na documentação técnica disponibilizada.

Mudanças na responsabilidade de execução de qualquer atividade indicada no quadro acima ou inclusão de qualquer
atividade adicional a ser executada pela contratada deverá ser negociada e se necessário precifícada em aditivo a este
contrato/ proposta.
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail; planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA. - EPP

ENDEREÇO: RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240

CNPJ: 07.976.695/0001-90

CIDADE: CASCAVEL

ESTADO: PR

OBJETO: Aquisição de Cardíoversor desfibrilador para desfibrilação externa semi-
automática, para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme abaixo segue:

Lote 01

Objeto
MARCA: INSTRAMED

MODELO: DUALMAX

(ECG, RESP, DESF, ASO, DEA/PMS,
BATERIA LI-lON 4,4 AH, MP, SPO^ PNI,
IMPRESSORA).

Valor Unitário Valor total

Cardioversor, desfibrilador para
desfibrilação externa semi-
automática - DEA, desfibrilação
manual e marcapasso externo,
monitor multiparamétrico (ECG +
oximeíro + PNI + freqüência
cardíaca) descrição básica
equipamento eletrônico médico-
hospitalar utilizado para
monitorização cardíaca e de sinais
vitais, para produzir choque elétrico
para reversão de parada cardíaca
ou arritmias, e manutenção do ritmo
cardíaco através de marcapasso
externo. Especificações técnicas
mínimas desfibrilador bifásico, com
módulo de desfibrilação externa
automática, dotado de pás em
tamanho adulto e infantil,
intercambiáveis, de encaixe rápido
no corpo do aparelho; leitura do
ECG realizado pelas pás externas
por impedãncia; monitor com tela

R$44.291,00 R$44.291,00
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-matI: planaito@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 15§3
85750-000 PLANALTO - PARANA

de LCD colorida de alta resolução
com dimensão mínima de 8

polegadas, com indicação de carga
da bateria, derivação, velocidade,
amplitude, traçado
eletrocardiográfico e dos valores de
freqüência de pulso, carga
selecionada e entregue, oximetria
de pulso, pressão arterial não
invasiva (mínima, média e máxima),
respiração: indicadores de carga:
sinal sonoro de equipamento
carregando e de carga completa;
indicador de fonte externa ou

bateria recarregável; circuito
protegido contra desfibrilação;
marcapasso não invasivo: com
modo de demanda e fixo,
freqüência mínima entre 40 a 180
ppm amplitude: de 5 mA a 200 mA
(resolução de 5 mA), precisão 10%.
Desfibrilação: mediante onda
bifásica com carga de energia na
faixa mínima até 360 joules, com
função de carga e disparo através
do painel e das pás de
desfibrilação, com indicação visual
da carga selecionada e entregue
apôs acionamento; aplicação de
choque: por meio de pás (adesivas)
multifuncionais ou pás de
desfibrilação, desfibrilação não
sincronizada e sincronizada

(Cardioversão): anula carga
manual, e automática após 02
minutos, em caso de não

acionamento pelo operador; com
desfibrilador automático OEA.

Parâmetros mínimos das funções:
ECG de 12 derivações; análise de
segmento ST e análise de arritmias
avançadas; faixa mínima de
freqüência cardíaca: de 30 a 300
bpm; detecção e rejeição de
marcapasso; proteção contra
descarga e interferência de
desfibrilador e bisturi eletrônicos;
pressão não invasiva; modos

0033



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(p)pianaíto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

manual e automático; intervalo
mínimo do modo automático

programável entre 5 e 120 minutos,
faixa mínima de medida: 40 a 250

mmHg; válvula de pressão
excessiva; oximetria de pulso:
sp02; impressora térmica: para
registro com acionamento
automático e manual em rolo de

papel convencional:
aproximadamente 50 mm (largura)
X 30 m (comprimento máximo) deve
ser leve, resistente a quedas,
vibrações, à água e poeira,
atendendo a uma das normas: ip
33, ip44 ou 1 p55; dotado de bateria
recarregável e substituível com
autonomia de funcionamento

mínimo de 04 (quatro) horas para a
monitorização contínua de até 360
joules; memória interna para
armazenar o traçado do ECG e
eventos, além de possibilitar o
armazenamento e transferência de

dados; Deve conter conjunto
completo de cabos para
alimentação da rede elétrica (bivolt
— 110 1220 V ac) para seu
funcionamento ou recarga.
Gabinete eletricamente isolado,
corpo único, com alça ergonômica
para transporte manual. Deve ser
acondicionado em bolsa própria
para transporte que permita
acondicionamento de todos os seus

acessórios. Devem ser fornecidos

os seguintes acessórios: 01 par de
pás permanentes de desfibrilação
adulto 01 par de pás permanentes
de desfibrilação infantil, cabo
adaptador para pás do DEA, 04
pares de pás multifuncionais adulto
para marcapasso, monitoração e
desfibrilação. 04 pares de pás
multifuncionais infantis para
marcapasso, monitoração e
desfibrilação. 02 cabos de ECG de
5 vias para uso adulto / pediátrico.
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município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

bem como cabo acessório para
ECG de 12 derivações, 01 cabo de
ECG de 3 vias para uso neonatal
(cabo tronco mais rabichos) 01
cabo tronco para oximetria, 02
sensores permanentes tipo clip
para adultos, 02 sensores
pediátricos permanentes 01
mangueira de conexão de PNI;
manguitos livres de látex, laváveis,
com braçadeiras de nylon e velcro,
nos tamanhos adolescente, adulto,
obeso, pediátrico e neonatal
tamanhos 2 e 4.* 05 rolos de papel
termossensível para ECG, 01 cabo
de alimentação padrão ABNT, 3
pinos- 01 bateria de lítio selada,
recarregável' 01 cabo de
aterramento' 01 manual de

operação* garantia de dois anos
contra defeitos de fabricação para o
equipamento e de seis meses para
os acessórios: assistência técnica

no estado do paraná. Bolsa para
condicionamento do aparelho e de
todos 08 acessórios, catálogo do
equipamento deverá ser
apresentado em língua portuguesa,
manual de manutenção, instalação
e operação. Equipamento com
registro na ANVISA.

VALOR TOTAL: R$ 44.291.00

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Validade da Proposta: 60 dias

DATA: 22 de Novembro de 2022

DIEGO DE>ÂLMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR

107.976.695/0001-9Õ1
VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA.wEPP

RUA EIVIRA FAITEN FRANZ. 240

CANADA - CEP858I3-520
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CTR

PARÂMETROS DISPONÍVEIS

I f

QUE

bíQfásico

EXCLUSIVO!

Maior tela

do mercado

Morcoposso nâo invasivo

Desfibrílador Externo

Automático (DEA)

Eletrocardicgroma (ECG)

crté )2 derivações

Oximetrio (Sp02)

02 conais de temperotura

Pressôo nõo invosiva

(PANI)

02 conais de pressão

invasivo (Pi)

Copnogrolia (EIC02}

Impressoro

O DualMax oferece em um único

aparelho, recursos avançados e a
mais completa gama de parâmetros
de monitoramento.

Tecnologio CTR

(Checagem em Tempo
Real)

Acessório para

ressuscitaçõo
cordiopulmonor (RCP

Maestro)

Prevençõo de Morte Súbito
(PAAS)

02 baterias recorregáveis

Tela de sensível oo toque

de 10,4" com resolução
XGA (1024x768 pixels)

100

mm



A/guns ifens sõo opcíono/s. Por favor, verifique a disponibilidade.

Portos USB host e

device

Proteção IP55

Anótise de segmento
ST

Autosequêndo de
corgos

Leds de indicação de
cargo nos boterios

Codostro de pacientes
com grovoçõo de
todos os eventos

10 eventos

personolizodos

Eventos com curvos

visuolizodos no tela

Desfibrilodor bifásico

(DEF)

Monitoroçõo da
Frequêncio respiratória

Análise de arritmios

Congelomento de

complexos

Cálculo de intervalos

isométricos

O PARCEIRO IDEAL PARA O SEU DUALMAX

[Posicionado sobre o peito do paciente, o RCP Maestro
oferece feedbock em tempo real sobre o performance
do socorrísta, orientando-o por meio de voz, do
display LCD e das indicações na tela do DuoíMax, v =
sobre a freqüência, a força e o intervalo ideais do
procedimento. ^

,0 resultando é a prática muito mais efetiva e
consistente do RCR resultando não só em maiores
chances de sobrevivência do paciente, mas reduzindo
a ocorrência de seqüelas graves pela falta de
oxigenaçõo.

RCP
Maestro

RCP MAESTRO

PRATICO FÁCIL DE USAR INTELIGENTE CONFIÁVEL

• Compacto e leve.

• Pás imontadas com
Engate rápido.

• Proteção IP55.

• Pronto para usar em
menos de 6 segundos.

^ Energia bifásica entregue
de até 360 Joules.

• RCP Maestro -

auxilia na realização
da ressuscitação
cardiopulmonar,
medindo a freqüência
e a profundidade das
compressões torácicas
aplicadas (opcional).

• Bateria dupla com
indicador de carga, fácil
de substituir, permite
mais de 100 choques.

• Monitoriza até 10

parâmetros.

• Comandos claros e

intuitivos baseados no

padrão 1, 2, 3.

• Acesso rápido às
principais funções via
tela sensível ao toque.

• Nova interface em

Português que se aiusta
automaticamente ao

número de parâmetros
e aceita comandos

diretamente na tela.

• Leds de indicação de
carga nas pás.

• Módulo DEA -

Desfibrilodor Externo
Automático.

• Bolso de transporte
que permite o uso do
aparelho sem retirá-la.

Função de Auto
Seqüência de Carga -
carrega energias pré-

configuradas para o
primeiro, segundo e
terceiro choques, sem
necessidade de alteração
manual do seletor.

Alarmes inteligentes de
monitoração.

Tecnologia de Prevenção
de Morte Súbita (PMS)
- monitoramento

contínuo do paciente
para identificação
de episódios de
Fibrilação Ventriculor ou
Taquicardia Ventriculor
Rápida.

Marcação de eventos
personalizados.

Confiabilidade
Instramed, presente
em centenas de

organizações médicas no
Brasil e exterior.

Projeto robusto,
desenvolvido para
a realidade do

atendimento de

emergência no Brasil.

Ampla rede de vendas,
suprimentos e assistência
técnica com suporte de
fábrica em todo o Brasil.

Garantia da marca
Instramed, um
fabricante brasileiro
com mais de 30 anos de

mercado que mantém
suprimento de peças e
componentes mesmo
para equipamentos
descontinuados.

SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO EM WWW.INSTRAMED.COM.BR
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INFORAAAÇÕES TÉCNICAS (H)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DISPLAY
• Alarmes:

• Prioridades: 2 tipos (média
e alta).

- Notificação: audível e visual.

• Volume;
- 10 níveis de ajuste (múltiplos

tons).

• Silôncio de alarme;

- 60 segundos.

• Autoset de alarmes (modos);
- Neonatal, pediátríco e adulto.

• Medição automática de PANI

• Peso;

• 5,1 kg (sem pás e baterias).
- 6,0 kg (sem baterias).
- 6,6 kg (completo com 1 bateria).
• 7,2 kg (completo com 2

baterias).
- OBS: exceto PANI.

• Dimensões com pás;
- Altura: 30 cm.

- Largura: 31 cm.
- Probidade: 24 cm.

• Memória;
• Tipo:SDCard.
• Capacidade: 4 GB.
• Pacientes armazenados: 100

pacientes, com até 800 eventos
por paciente.

-^Armazenagem: gravação
todos os eventos e 24

.egundos (12 segundos antes
e 12 depois do evento) de ECO
para eventos pré-determinados.

- ECG: gravação de 2 horas
continuas da cuiva de ECG,
quando em modo OEA.

-  IP55.

• Fonte AC;
- 100a 240VAC,50/60Hz.

• Fonte DO;

- 11 a 16 voe.

• Consumo (máximo);
- Rede elétrica: 400 VA.

• Bateria: 15 A

• Baterias recarregáveis e
removíveis, com leds de
Indicação de carga na própria
bateria:
- LWon, 14,8 VDC 4,4 A/h.

• Duração das 02 baterias com
carga plena, sem impressora;
• 7 horas em modo monitor ou

mínimo de 280 choques em
360 Joules ou um mínimo de
400 choques em 200 Joutes.

• Tempo de recarga para uma
carga completa de cada
bateria (completamente

iAwarregada);
noras.

• CTR • Checagem em Tempo
Real;

- Autodiagnósticode
funcionamento da desfibrílação,
nível de bateria, pás
conectadas e verificação da
ligação do aparelho à rede
elétrica. Chãtagem realizada
em 3 horários pré-configurados.

informações, sem fio, para PC
oom softtvare do Sistema CTR
instalado e ao alcance da rede.

Congelamento de complexos
Bluetooth**

RItrodeRCP"

Análise de arritmias**

Gravação de áudio**

Indicador de nível de bateria;

- Sim.

Tela tipo;
- LCDTFT color (matriz ativa)
1024 X 768 pix^s (XGA) com
touch screen.

Backllght;
- LED.

Diagonal;
- 10,4* (210,43 mm X 157,82
mm).

Traçados;
- 12 traçados simultâneos
(máximo).

Visualização de tela;
- Interface inteligente que

ao número de parâmetros

50 Joules oom pás internas
ou infantil.

Auto seqüência de carga;

pelo usuário para o primeiro,
segundo e terceiro choques,
sem necessidade de altera^
manual do seletor.

PMS Prevenção de Morte
Súbita

Seleção de energia;
■ Chave seletora no painel

frontal.

• Seleção de energia pelas pás**.

Comando de carga;
• Botão no painel ffontaL botão
nas pás externas.

Comando de sincronismo;
• Botão SINC no painel frontal.

Indicadores de carga:
- Sinal sonoro do equipamento
carregando.

completa.
LED nas pás externas e nível

Tamanho das pás externas;
• Adulto: 10,3 cm X 8,5 cm -

Area: 81,9 cm2.
- Infantil: 4,5 cm X 4,0 cm-Área:
18,0 cm2.

Comprimento do cabo das
pás;
- 02 metros.

Cardioversão;
• <60 ms.

Corrente de salda máxima;
• TOA (250).

DESFIBRILAOOR ,
EXTERNO AUTOMÁTICO
-DEA

• Características funcionais;

• Comandos de voz, indicações
visuais, instruções de RCP,
conexão com PC, multi-
idiomas.

• Escalas para desfibrílação;
- Adulto: 150 e 200 Joules.

- Infentã: 50 Joules.

• USB;
- USB 2.0 pata transferência do

eletrocardiogtama annazenado
em modo DEA para um PC

a visualização ideal.

• Velocidades de varredura

(variam de acordo com o
parâmetro apresentado);
- 6,25; 12,5; 25 e 50 mm/s.

• Touch screen;

- Pennite ao usuário realizar a

interfôce com o produto por
meio de toques na tela.

DESFIBRIUDOR

• Forma de onda;
• ExponencialTnincadaBifósica.

• Aplicação de choque:
- Por meio de pás (adesivas)

multifundonais ou pás externas
de desfibrílação.

• Escalas para desfibrílação
adulto/externa;

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,
30.50,80,100,150,200,250,
300 e 360 Joules.

SoftDEA;

- Software para visuafização dos
dados transferidos para o PC.

Forma de onda;

- Exponencial tnrncada bifásíca.
Parâmetros de forma de

onda ajustados em função da
ímpedÀtda do paciente.

Aplicação de choque;
- Por meio de pás adesivas

muilifuncionais.

Seleção adulto/Infantil;
• Automático pelo tipo de pás.

Comando de carga;
- Automático após identificar

arritmia.

Comando de choque;
- Botão no painel fmntal,
'choque*.

Tempo máximo de carga (com
100% da mínima tensão de

rede especificada);
- 360 Joules: <6 segundos.
- 200 Joules: <4 segundos.
- 1S0Joules:< 3 segundos.
- 50 Joules: <2 segundos.

Tempo máximo desde o Inicio
da análise do ritmo até a

prontidão para descarga;

• Tempo máximo desde o infdo
da operação do desfibrilador
até a prontidão para descarga
na energia máxima;
- 30 segundos.

• Area de contato dos eletrodos
adesivos;
• Adulto = área: 82 cml

-  Infantil=área: 30 cm'.

RCP Maestro
• Acessório que auxilia na

realização de RCP, medindo
a freqüência e a profundidade
das compressões torácicas
e fomecendo ao usuário
feedback em tempo real por
mek) da tela própria e do
DualMax, além de orientação
sonora.

MARCAPASSO

• Forma de onda;
• Pulso Retangular Monofásico.

• Modos;

■ Demanda ou fixo.

• Amplitude;
- De 5 mA a 20OmA (resolução
de 5 mA), precisão de 10%.

• Largura de pulso;
• 20 ms (± 1 ms).

• Freqüência;
- 30PPMa180PPM

(incrementos de 5 PPM),
precisão de 2%.

' Periodo refratário;
• 340 ms (de 30 a 80 PPM).
■ 240 ms (de 90 a 180 PPM).

• Tensão máxima de saída;

- 350 V.

ECG

• Entradas;

- Cabo paciente de ECG e as
derivações correspondentes

• 03vias:DI,DlleD[II.

- 05vias:DI.DIi,DI[l,aVL,aVR,
aVFeV.

- 10vi3s:DI,Dli,Dlli.aVL.aVR,
aVF,V1,V2.V3,V4,V5eV6.

- Pás adesivas multifuncionais.

Sensibilidade;
- 5,10,15,20,30 e40mm/mV.

Filtro;
- 35Hze60Hz.

Faixa de medição;
• 1Sa350BPM.

Precisão;
- ±1BPMde15a350BPM.

' Indicação de baixa amplitude
ou saturação do sinal de ECG.

' Rejeição de estímulos de
marcapasso com larguras
entre 0,1 e 2 ms e amplitude
entrei 2 e 700 mV.

' Freqüência de resposta ECG;
- Modo diagnóstico-0,05 a
100 Hz.

- Modo Monitor-1 a 40 Hz.

' Alarme fisiológico:
- Nivelminimo-30a100BPM.

- Nivel máximo-100 a 250 BPM.
• Indicação visual.
-  Indicação sonora.

' Alarma técnico;

• Alanme não travado.

- Indicação visual
■ Indica^ sonora.
Tempo de reestabelecimento
da linha de base do ECG após
a desfibrilaçâo;
- s 3 segundos.

Tempo de alarme de
taquicardia:
- 206 BPM (0,5 mV):S segundos.
• 206 BPM (1 mV): 5 segundos.
- 206 BPM (2 mV): 5 segundos.
- 195 BPM (ImV): 5 segundos.
• 195 BPM (2 mV): 5 segundos.
• 195 BPM (4 mV): 5 segundos.

Tempo de resposta da FC:
- 80 a 120 BPM: máximo de 7

80 a 40 BPM: máximo de 11

Análise segmento ST;
- Realiza a medida do

supradesnivelamento ST.

< 5 segundos, conforme lEC
60601-2.27.

RESPIRAÇÃO
• Técnica;

- Impedància transtorãcica.

• Faixa de medição;
- 3 a 150 resp/min.

• Precisão;
• ±3 resp/min.

• Sensibilidade;
• 1,2,3,4,5e6.

• Ajustes do tempo de apnela;
• DESLIGA, 5,10,15,20,25,30,
35 e 40 segundos.

OXIMETRIA-SpO;
• Faixa SpO»

Oa100%(naBCI).
1 a 100 % (na Nelicor").

Faixa pulso;
30 a 250 BPM (na BCI).
20a 300BPM(naNellcor).

Precisão SpO,;
±2%de70a100%(naBCI).
±3% de 50 a 69% (na BCI).
±3%de70a100%(na
NellcoT).

• Precisão pulso;
• ±2 BPM (na BCI).
• ±3 BPM de 20 a 250 BPM (na

Nellcor").

PRESSÃO ARTERIAL NÃO
INVASIVA-PANI

• Princípio de funcionamento;
- Oscãométrioo.

• Modo de medidas automático;
• 1,2,3,4,5,10,15,30,60 e
90 minutos.

• Manual;

• Uma medição.

• Intervalo de medidas;

Adulto;
• Sistólica:40a 260mmHg.
- Média:26a 220mmHg.
- Diastõlica:20a 200mmHg.

Pediátríco;

• Sistóiica: 40 a 160 mmHg.
■ Média: 26 a 133 mmHg.
• Di3Stóiica:20a 120mmHg.

Neonatal;

- Sistóiica: 40 a 130 mmHg.
- Média: 26 a 110 mmHg.
- Diastólica:20a lOOmmHg.

• Resolução;
• 1 mmHg.

PRESSÃO INVASiVA-PI
• Filtro;

- 50e60Hz.

• Intervalo de medidas:

• 99 mmHg a 310 mmHg.

• Intervalo de zeramento;
• ±70 mmHg.

• Precisão;
• ± 1%,± 1 digito, o que for

maior.

• Transdutor

- 5 pV/V/mmHg, descartável ou
reutilizável.

CAPNOGRAFIA-EtCO,
• Intervalo de medida CO,;

- O a 99 mmHg.

• Precisão:

- ±2 mmHg de O-38 mmHg.
- ± 5% + 0,08% para cada 1
mmHg acima de 36 mmHg (39
-99 mmHg).

• Calibração;
• 02 pontos.

• Inicio;

- 10 segundos para curva e < 1
minuto para o funcionamento
completo.

• Compensação;
- BTPS, N,0,0,.

TEMPERATURA

• Faixa de medição;
- 0*Ca50°C(32°Fa122°F).

• Resolução;
• ±0,1*C(0,18°F).

• Compatível com a série
YSI MO para sensores de
temperatura

IMPRESSORA

• Tipo:
• Térmica.

• Peso;

- 0,2 Kg.

• Largura do papei:
- 58 mm.

• Comprimento máximo;
- 15 metros.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• De série;
- 01 cabo de rede elétrica 3

pinos padrão ABNT.
• 01 conjunto de pás externas de

• 01 gula rápido
- 01 CD de softwares e manuais

de produtos Instramed.
• 02 baterias removivaise

tecanegáveis.

' Se adquirido com marcapasso;
- 01 caboextensorMP.

- 01 pá adesiva descartável
adulto.

' Se adquirido com DEA;
• 01 pá adesiva descartável

adulto.

' Se adquirido com ECG 7D;
- 01 cabo pacrente ECG 05 vias.

' Se adquirido com ECG 12D;
- 01 cabo padente ECG 10 vias.

Se adquirido com Oximetria

(SpO^)
adúito (BCI/Nellcor).

Se adquirido com

Temperatura;
■ 01 sensor de temperatura

superficial adulto.

Se adquirido com Pressão

Arterial Não Invasiva (PANI);
- 01 braçadeirairiianguito adulto.
- 01 mangueira extensora.

Se adquirido com Pressão
Invasiva (PI);
- 01 transdutor de pressão.
• 01 cabo de interiigeçâo do

transdutor de pressão.
- 01 clamp.
- 01 linha de amostragem.
- 01 organizador.

Se adquirido com Capnografia
(EtCOp;
• 01 krt acessórios de

contendo:

• 01 linha de amostragem
Iraqueal adulto.

- 01 linha de amostragem
traquealinfanti.

• 01 linha de amostragem nasal
adulto.

• Se adquirido com Impressora;
- 01 bobina de papel para
impressão.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Consulte um de nossos

representantes.

NORMAS

- NBRIECÓOÓOI-I

- NBRIEC 60601-1-2

- NBRIEC60601-1-4

- NBRIEC 60601-1-6

- NBRIEC 60601-1-9

- NBRIEC 60601-2-4

- NBRIEC 60601-2-27

- NBRIEC60601-2-30

- NBRIEC 60601-2-49 ou
lECs equivolentes.

Instramed Indústria Médíco-Hospítalar Ltda.
Beco José Paris, 339 - Pavilhões 18 e 19

CEP 91140-310 Porto Alegre RS Brasil
Tei.: (51) 3073 8200

www.instramed.com.br

Alguns itens são opcionais. **Por favor, verifique a disponibilidade.

AN VISA 10242950015

Folder DualMax Port R5.2 2022
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Relatório de Cotaçao: cotação rápida 195

j—CERTIFICADO—,

■oovoidiiyao-

Pesquisa realizada entre 22/11 /2022 16:43:50 e 22/11 /2G22 16:44:08

fSr;l;itói 10 'jt.Tlíú fiú dií! :-<j.n2/2ij22 0& 4? 18 {|p- 1£?.-19J 28 118)

Em conformidade com a instrução Normativa N® 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
ConformehetfuçãoNormBlivs N°65ds07cteJiJhode2Q21.noArtigo3^. 'A pescnJsadepreçosseràmatefiali2adaerndcx:ijrTientoc]uecx?ntefà:INC\/-Mé{oíhmetemáliooaiJicadoparaa
.<^ré^dov»lor.€stimado' - . .. ■ .■ . ... .

1) desfibrilador

Preços Quantidade

1 Unidade

Preço
Estimado

RS 35.808,68 (un)

Percentual

Preço

Estimado

Calculado

RS 35,808,68 RS 35.808,68

Valor Global: R$ 35.808.68

Valor do item em relação ao total

# 1)desfbrílador
Quantidade de preços por Item

Refatôfio gerado no dia 20/12/2022 00:45:18 (IP: 187.49,128.118)
Código Validação: B)6XM75CmQfMLK6rUtmNOYriLSzwMbPC2PVEKs9C6AwqHU8iiPlm6WA%3d%3d
hitp://www.b8ncodeprecos.com.br/CemficadoAulenUcidade?token=BJ6XM75CmQfMLK6fUlmNOYriLSzwUbPC2PVEKs9C6AwqHU8nPtm6WA%253<J%253d

0040



1 Unidade

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

desfibrilador componentes adicionais; c/12 derivações simuitâneas. componente: pás externas e adesivas, tipo onda: bifásica , c
omponente i: cabos 3 a 5 e 10 vias, recursos integrados: monitor c/ ecg, spo2, mp transcutâneo, tipo módulo: portátil , tipo: cardio
versor, modo automático e manual , alimentação: bateria recarregâvel, tipo uso: uso adulto e pediátrico, memória: grava eventos

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Inc lArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos médicos

hospitalares para serem utilizados nos atendimentos realizados pelo SAMU

Regional Norte Novo.

Descrição: Desfibrilador - Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual.

Recursos integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo, Tipo Onda:

Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregâvel.

Componente: Pás Externas E Adesivas, Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias,

Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil ,

Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico

CatMat: 433496 - DESFIBRILADOR, TIPOiCARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E

MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS:MONITOB C/ ECG, SP02, MP

TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA.BIFÁSICA, MEMÓRIA:GRAVA EVENTOS,

ALIMÊNTAÇÃO:BATERIA RECARREGÂVEL, COMPONENTE:PÁS EXTERNAS E

ADESIVAS, COMPONENTE LCABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES

ADICIONAIS:C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, TIPO
USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Data: 02/09/2022 09.00

Modalidade: Pregão Eletrônico

identificação; N°Pregào 292022 / UASG:926750

Lote/Item: /I

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2022 09:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.344,903/0001 -00 WORLDMED - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI

*VENCEDOR*

Marca: Comen

Fabricante: Comen

Modelo: S8

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 34.634,70

22.283.196/0001-01 BH LABORATÓRIOS LTDA

Marca; CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: VIVO

R$ 39.600,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

Inc. lArt. 5'da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

COMPLEXO HOSPITALAR ÜNIVERSiTÂRlO DA UFPR

Objeto: Materiais de Órteses e Próteses (Marcapasso cardíaco camara única e outros),
para realização de procedimentos cirúrgicos cardíacos nos pacientes da

especialidade cirurgia cardiovascular, na unidade do centro cirúrgico do
CHC/UFPR,

Descrição: Desfibrilador - Desfibrilador Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Pás
Uso Adulto / Infantil Integrados , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabo 5 Vias

, Recursos Integrados: Monitor Ecg / Mp Transtorácico. Tipo Módulo: Portátil, C/

Alça Transporte . Tipo Cardioversor C/ Sincronismo, Alimentação: Bateria

Interna Recarregâvel , Memória: Gravação Ecg / Eventos . Peso: Cerca De 8 K

RS 34.500,00

Data: 25/08/2022 09 00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NoPregão:! 032022 / UASG:155902

Lote/Item: 1/21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 20

Unidade; Unidade

Relatório gerado no dia 20/12/2022 08:45:16 (IR: 187.49.128.118)
Código Validação-. Bj6XM75CmQft4LK6rtjlmNOYr1LSzwMbPC2PVEK$9C6AwqHU8nPlm6WA%3d%3d

hllp://viAm/.bancodeprecos.Com.br/CenificadoAulenticldade?loken=BJ6XM75CmQfMÜ<6rtJlmNOYrlLSzwMbPC2PVEKs9C6AwqHU8nPtm6WA%2S3d%2S3d
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CatMat; 405274 - DESFIBRILADOR, TIPO:CAROIOVERSOR C/ StNCRONISMO, RECURSOS

INTEGRADOS;MONITOR ECG / MP TRANSTORÁCICü, HPO ONDA.BIFÁSICA,

TEMPO MÁXIMO CARGA:ATÉ 10 S, MEMÓRIA;GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS,

PESO:CERCA DE 8 KG, AUMENTAÇÃO:BATERIA INTERNA RÊCARREGÁVEL,
COMPONENTEPÁS USO ADULTO / INFANTIL INTEGRADOS, COMPONENTE

LCABO 5 VIAS, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.986,846/0001-42

*VENCEDOR*

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA RS 29.000,00

Marca: ST JUDE MEDICAL

Fabricante: ST JUDE MEDICAL

Modelo: CD3371-40C:CD3371-40QC:

50.595.271/0001-05 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.

Marca: BIOTRONIK

Fabricante: BIOTRONIK

Modelo: RIVACOR 5 HFT OU QP

RS 40,000,00

Relatório gerado no dia 20/12/2022 08:45.18 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CtTiQfMLKefUlmNOYrtLSzwMbPC2PVEKs9C6AwqHU8nPlm6WA%3d%3(;

ritiD://www.bancodeprecos.com.br/CertlflcadoAutentlcidade?loken=BJ6XM75CmQfMU<6fUlmNOYriLSzwMbPC2PVEKs9C6AwqHU8nPtm6WA%253d%253d
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Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Fíanco de Pregos o uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes,
Instruções Normativas, Acórdãos. Reguíamenlos, Decretos e Portan^.-Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, ̂
GompiemcntaroK c sites de domínio amplo, o sistema não c considerado uma fonte e.- sim, um mcio para que as pesquisas sejam
realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação;

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:

Acessar a fonte aqui

Relatório gerado no dia 20/12/2022 08.45:18 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação Bi6XVI75CmQfWLK6rUlmNOYrlLSzwMbPC2PVEKs9C6AwqHUenPttn6WA%3d%3cJ

hltp://www.bancodeDrecos.com.br/CertHicadoAutanticidade?loken=Bj6XM7SCmQ(MLK6rUlmNOYrlLSzwMbPC2PVEKs9C6Awc|HU8nRm6WA%253d%253d
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

Contrato de fornecimento de mercadorias n° 1052/2022, que entre si celebram de um lado o município de
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro,' VIVER
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.976.695/0001-90, estabelecida na RuaPresidente Kennedy, 444, CEP: 85810040, centro, na cidade de
Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e
suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em
decorrência da licitação realizada através do processo de Pregão n° 167/2022, mediante as seguintes
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é o fornecimento de um desfibrilador bifásico, para utilização pela Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as especificações abaixo:

Código pescrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total R$
R$

UN 1.00 38.352,00 38.352,00 i001 4 83575 DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO UN 1 00 38
EXTERNO E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
(DESFIBRILADOR + MARCAPASSO EXTERNO +
ECG +OXÍMETRO + PNI) DESCRIÇÃO BÁSICA
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO MÉDICO-
HOSPITALAR UTILIZADO PARA
MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E DE SINAIS
VITAIS, PARA PRODUZIR CHOQUE ELÉTRICO
PARA REVERSÃO DE PARADA CARDÍACA OU
ARRITMIAS. E MANUTENÇÃO DO RITMO
CARDÍACO ATRAVÉS DE MARCAPASSO
E;CTERN0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MÍNIMAS DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM
MÓDULO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA
AUTOMÁTICA, DOTADO DE PÁS EM TAMANHO
ADULTO E INFANTIL, INTERCAMBIÁVEIS, DE
ENCAIXE RÁPIDO NO CORPO DO APARELHO"
LEITURA DO ECG REALIZADO PELAS PÁS
EXTERNAS POR IMPEDÂNCIA; MONITOR COM
TELA DE LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO
COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 8 POLEGADAS,
COM INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIa!
DERIVAÇÃO, VELOCIDADE, AMPLITUDE,
TRAÇADO ELETROCARDIOGRÁFICO E DOS
VALORES DE FREQÜÊNCIA DE PULSO, CARGA
SELECIONADA E ENTREGUE, OXIMETRIA DE
PULSO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA
(MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA), RESPIRAÇÃO;
INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE
EQUIPAMENTO CARREGANDO E DE CARGA
COMPLETA; INDICADOR DE FONTE EXTERNA
OU BATERIA RECARREGÁVEL; CIRCUITO
PROTEGIDO CONTRA DESFIBRILAÇÃO;
MARCAPASSO NÃO INVASIVO: COM MODO DE
DEMANDA E FIXO, FREQÜÊNCIA MÍNIMA
ENTRE 40 Á 180 PPM AMPLITUDE: DE 5 MA A
200 MA (RESOLUÇÃO DE 5 MA), PRECISÃO
10%. DESFIBRILAÇÃO: MEDIANTE ONDA
BIFÁSICA COM CARGA DE ENERGIA NA FAIXA
MÍNIMA ATÉ 360 JOULES, COM FUNÇÃO DE
CARGA E DISPARO ATRAVÉS DO PAINEL E
DAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM
INDICAÇÃO VISUAL DA CARGA SELECIONADA
E  ENTREGUE APÓS ACIONAMENTO'
APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS
(ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE
DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO NÃO

^iJ_|^^^„JSÍNCRONIZADA^^ E SINCRONIZADA
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: lícitacaorfl)francíscobeltrao.Dr.gov.hr - Telefone: (46) 3520-2103
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

(CARDIOVERSÃO); ANULA CARGA MANUAL, El |
AUTOMÁTICA APÓS 02 MINUTOS, EM CASO DE
NÃO ACIONAMENTO PELO OPERADOR; COM
DESFIBRÍLADOR AUTOMÁTICO DEA.
PARÂMETROS MINIMOS DAS FUNÇÕES: ECG
MiNIMO DE 7 DERIVAÇÕES; ANÁLISE DE
SEGMENTO ST E ANÁLISE DE ARRITMIAS
AVANÇADAS; FAIXA MÍNIMA DE FREQÜÊNCIA
CARDÍACA: DE 30 A 300 BPM; DETECÇÃO E
REJEIÇÃO DE MARCAPASSO; PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE
DESFIBRÍLADOR E BISTURI ELETRÔNICOS;
PRESSÃO NÃO INVASIVA: MODOS MANUAL E
AUTOMÁTICO; INTERVALO MÍNIMO DO MODO
AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL ENTRE 5 E 120
MINUTOS, FAIXA MÍNIMA DE MEDIDA: 40 A 250
MMHG; VÁLVULA DE PRESSÃO EXCESSIVA;
OXIMETRIA DE PULSO: SP02; IMPRESSORA
TÉRMICA: PARA REGISTRO COM
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL EM
ROLO DE PAPEL CONVENCIONAL:
APROXIMADAMENTE 50 MM {LARGURA) X 30 M
(COMPRIMENTO MÁXIMO) DEVE SER LEVE,
RESISTENTE A QUEDAS, VIBRAÇÕES, Á ÁGUA
E POEIRA, ATENDENDO A UMA DAS NORMAS:
IP 33, IP44 OU 1P55; DOTADO DE BATERIA
RECARREGÁVEL E SUBSTITUÍVEL COM
AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE
02 (DUAS) HORAS PARA A MONITORIZAÇÃO
CONTÍNUA DE ATE 360 JOULES; MEMÓRIA
INTERNA PARA ARMAZENAR O TRAÇADO DO
ECG E EVENTOS. ALÉM DE POSSIBILITAR O
ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE
DADOS;?? DEVE CONTER CONJUNTO
COMPLETO DE CABOS PARA ALIMENTAÇÃO
DA REDE ELÉTRICA (BIVOLT — 110 /220 V AC)
PARA SEU FUNCIONAMENTO OU RECARGA.
GABINETE ELETRICAMENTE ISOLADO, CORPO
ÚNICO, COM ALÇA ERGONÔMICA PARA
TRANSPORTE MANUAL??DEVE SER
ACONDICIONADO EM BOLSA PRÓPRIA PARA
TRANSPÓRTE QUE PERMITA O
ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS SEUS
ACESSÓRIOS. DEVEM SER FORNECIDOS OS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 PAR DE PÁS
PERMANENTES DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO
01 PAR DE PÁS PERMANENTES DE
DESFIBRILAÇÃO INFANTIL 04 PARES DE PÁS
MULTIFUNCIONAIS ADULTO PARA
MARCAPASSO, MONITORAÇÃO E
DESFIBRILAÇÃO. 04 PARES DE PÁS
MULTIFUNCIONAIS INFANTIS PARA
MARCAPASSO, MONITORAÇÃO E
DESFIBRILAÇÃO. 02 CABOS DE ECG DE 5 VIAS
PARA USO ADULTO / PEDIÁTRICO E 01 CABO
DE ECG DE 3 VIAS PARA USO NEONATAL
(CABO TRONCO MAIS RABICHOS) 01 CABO
TRONCO PARA OXIMETIA, 02 SENSORES
PERMANENTES TIPO CLIP PARA ADULTOS, 02
SENSORES PEDIÁTRICOS PERMANENTES 01
MANGUEIRA DE CONEXÃO DE PNh
MANGUITOS LIVRES DE LÁTEX, LAVÁVEIs!
COM BRAÇADEIRAS DE NYLON E VELCRO,
NOS TAMANHOS ADOLESCENTE, ADULTO,
OBESO, PEDIÁTRICO E NEONATAL TAMANHOS
2 E 4.» 05 ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL
PARA ECG* 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO
PADRÃO ABNT. 3 PINOS* 01 BATERIA DE LITIO
SELADA, RECARREGÁVEL* 01 CABO DE
ATERRAMENTO* 01 MANUAL DE OPERAÇÃO*
GARANTIA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO PARA O EQUIPAMENTO E DE
SEIS MESES PARA OS
ACESSÓRIOS;ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO

I  I [ESTADO DO PARANÁ. BOLSA PARA |

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaoràifranciscobeltrao.pr.gov.br - Tfíjpfnnf • (46) 3520-2103
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

lACONDICIONAMENTO DO APARELHO E DEj | | |
TODOS OS ACESSÓRI0S;0 CATÁLOGO DO
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO
EM LiNGUÁ PORTUGUESA. MANUAL DE

I  I [manutenção, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO.

PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao
presente Contrato, assim como ao Pregão n° 167/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a
adímpíir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 38.352,00 (trinta e oito mil, trezentos e cinqüenta
e dois reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente contrato não prevê atualização de valores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo
Município e acompanhada ainda das CND's do FGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada
pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal n"
8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

~  apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
^ j ° pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas porparte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARAGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital [Autor] -
pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes de recursos vinculados ao Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade
definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019). Os recursos orçamentários correrão por conta da
seguinte dotaçao;
DOTAÇÕES I

iFuncional programática iFonte de iNatureza da despesa [Grupo da fonte
aespesa recurso

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.Dr.gov.br - Telefnnp- (46) 3520-2103
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

08.006.10.303.1001.2055

08.006.10.301.1001.2Q46

08.006.10.301.1001.2047

08.006.10.301.1001.2046

4.4.90.52.35.00

'4.4.90.52.08.00
4.4.90.52.35.00

4.4.90.52.08.00

Do Exercício
Do Exercício

Do Exercício
De Exercícios Anteriores

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as
condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federai, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho). ^

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso de atraso de pagamento motivado exciusivamente pelo Município de
Francisco Beltrão/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da
nota de ernpenho. nos endereços repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus de entrega no
Municipio de Francisco Beltrão-PR. ^

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1 - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

D  ' * _ equipamentos inteiramente novos, lacrados, primeiro uso. Deverá constar
R  ° ® ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes na Lei Federal n °fa.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica da ANViSA.

3 - Fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela legislação em viqor em
técnicos constantes na Lei Federal n. ° 6.360/1976. Portaria n° 15/88. Resolução RDC

n 14/2007 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica da ANVISA.

4 - Realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as especificações contidas
no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, quer seia
no preço, prazo de entrega ou demais condições estabelecidas entre as partes.

5 - Responsabihzar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e críminaimente por todos os
danos, perdas e prejuízos que. por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto. ou terceiros, na
execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.

6 - Observar que os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações

exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes.

L  ̂ entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
^ mfríJ f h anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentesa. marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

propostí^^"^ durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos apresentados na

L"Mm^nrnhiír^ de marcas dos equipamentos após a assinatura do contrato. Caso ocorra
pnramiS I indüstria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-seencaminhar solicitação previa para avaliação do Fiscal e do Gestor do contrato.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 ^
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-maii: licitacaor^Dfrandscobcltrao.pr.gQv.hr - Tp|pfr.np- (46) 3520-2103
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

10 Observar que todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

11 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, o objeto com avarias ou
defeitos.

12 — Observar que os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou
defeitos de fabricação a contar da data de entrega dos materiais no Departamento Administrativo junto a
Secretaria Municipal de Saúde.

13 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1 " Vsnficar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital, da proposta e deste termo, para fins de aceitação e recebimento
definitivo.

2 - Comunicar à CONTRATADA por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

3  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado.

4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos e neste termo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empreqados
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE

1 - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e A CONTRATADA
deverá:

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
execução dos serviços.
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabiiidade, em
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes.

j  Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ouestado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
1) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis,
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.
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j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias,
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico,
k) E proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
I) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado atóxico ou
biodegradável.

o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.'

2 - A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabilidade, como:
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a Impressão de
documentos;
b) ^ Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a
função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de
resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei
bem como em áreas não licenciadas. r- » k
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
especificas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
OUN TRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento"
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA;
a) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamaçao que possa surgir em decorrência dos mesmos"
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar necessário"
d) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitanle/adjudicatário que"
a)Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

b) Não assinar o contrato, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, durante a execução o Contrato, podará ser apenada com.
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.310/0001-66 / e-mail: licitacaor^Mrandscobeitrao.or.gov.br - Tf Ipfnnp- |46) 3520-2103

•  n049



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

a) Advertência:
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de

até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até

cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das
infrações:

GRAU

GRAU I CORRESPONDÊNClÃ
1  3% sobre o valor do empenho.
2  5% sobre o valor do empenho.
3  7% sobre o valor do empenho.
4  10% sobre o valor do empenho
5  10% sobre o valor total do contrato, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
0  30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do

produto.
7  I 20% sobre o valor total do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDÃ TfiRÃN
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência. 5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o ^
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota pmnpnhn ' 3
Atrasar a entrega iniustificadamente, por empenho e por dia. 2
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo
lustificado, por ocorrência. 4
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados. por produto. 4
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital por
ocorrência. ' ̂ 2

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 2
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuência da FISCALI7Ar.Ãn por ocorrência 3
Der causa à inexecucão total do obieto do contrato ?
AINDA, DEIXAR DE:

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. í
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador. por ocorrência i
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência ^
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO
por ocorrência. ' 1
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários por
ocorrência. ' ̂ 2
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas
apos reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. ^

I Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6

previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao
percentual de 20 /o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

quinto - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas
aplicadas por atraso ou inadimpiemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total
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do contrato, fica facultado ao Município de Francisco Beltrâo/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
rescisão do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

PARAGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo
autonomo. garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, obsetvando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666/1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de

CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o
CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração, observando o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios
de pratica de infraçao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupçao). como_ ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo
necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
corn despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei n° 12 846/2013 seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente publico. ^

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente
conforme artigo 419 do Código Civil. «"nome,

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8 666 de 21 06 1993 e
suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código
Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município
de Francisco Beltrão-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1°, da Lei
8.666/93. '

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por razões de
interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de
vicioinsanavel.

PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente deledependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela seestende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar oela
Administração. « » * k

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
Jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse
publico ou aos demaisinteressados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamentefundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal
de Francisco Beltrão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

^Í^MTDAXAn®A"^° ? rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da«^UNI RATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
Obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
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comerciai, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros,
c) O presente contrato será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 1DOC, para o endereço
de e-mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à CONTRATADA a assinatura,
providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da mesma plataforma. A via
assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE na mesma plataforma
1D0C.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n® 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer
que seja, tento por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de quaiquer espécie, de modo fraudulento
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n° [Autor] - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A gestão do presente Contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o n® 279.066.200-20 portador do RG n° 7.731.242-0.

A fiscalização de execução será exercida pelas servidoras: Elaine D. A. Anguinoni,, cujo CPF n°
03657788930, e-mail auditoriasmsfb@outlook.com. teiefone (46) 35202128, Mariane Pavani Gumy cuio
CPF 997.736.789-20 e Alexandra Mafalda Gehien CPF 025 954 699-24 e-mail
Alexandra.qehlen@hotmall.com. telefone 46 35202185.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Beltrão, estado do Paraná, nao obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrão, 20 de outubro de 2022.

CLF^^FQN-TANA
CPF N® 020.762:^69^1

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP

CONTRATADA

DIEGO DE ALMEIDA

CPF N® 817.352.190-53

TESTEMUNHAS:
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ANTONIO CARLOS BONETTI MANOEL BREZOLIN
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Cardioversor Bifásico CardioMax com Modo DEA - Instramed

Código: CArdiomaKDEA Marca: Instramed {hRps:/AvuAV,produtoshospMalAre9onltne.com.br/marcs/instrBiT>éd.html)

R$ 33.705,00
(õ—até 6x de R$ 5.617,50 sem juros
|s£"ã) ou R$ 32.019,75 via Boleto Bancário

Comprar agora (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/carrinho/produto/125785185/adicionar)

RS 24,65 37 dias úteis

RS 58,54 45 dias úteis Transportadora

' Esls prazo ae amrega está considerando a disponibilidade do produto prazo de enlrega.

Equipamento de Emergência versátil e completo com garantia Instramed

Um equiparnenio de ernergércia complelo, prático e (âcil de usar para garantir um atendimento etioenle e consistente. A linha Cardioma». de monitores desfiOniadores bifâsicos, une a mais alta tecnologia e robustez com características
avançadas de versaliliiíade, ergonomla, design, facilidade de cso e mobilidade, gue garantem o maior pacote de vantagens em um único apareltio.

e l^ressora""^ CardioMa* Instramed é um Monitor Oeslibrilador Bifásico e nessa varsâo, possui Modo DEA e acompanhamento de ECG, mas ainda permite outros opcionais como Marcapasso, RCP Maestro, Oximetria, Capnografia, PANI

Sl^UM° le~e, robusto, pronto para usar em menos de 06 segundos a com enlrega de energia bifásxsa de até 360J com performance possibiirleda por uma bateria inlema fàot de suOsbtuir com capacidade para até 100

Todas as operações estão concentradas em apenas 02 botões, um dcsplay de LCD colorido de 6,4' a interface em português.

0053
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Cardioversor Bifásico CardioMax com Modo DEA - Instramed - Produtos Hospitalares Online

' PRODUTOS
^HOSPITALARES

O Cardiovar^or CardioMax conta ainda com

Súbita (PM8) com monitoramanio continuo db p^cjenta p^la loenhricaçâo de eptsM^os d^iontaçao ̂ririciMr ou^qucardiav^incuia' Rap*>da e atarmés tnieltacnies dc monitoração

iSiMENU f/conta/fa'
Iwenies de monitoração

Ifòpispiay, Tecnologia de Prevenção de Morte
.

(/conta/favorito/listar) :

o Cardioversor Cardiomax terr garanda inslramed, marca com mais de 30 anos de mercado que mantém suprimento da paças e componentes mesmo para equipamentos descontinuados, foi desanvoltddo para e realidade do atendimento
de emergência no Brasil.

Para infoimaçOes completas sobre o Cardioversor Cardiomax acesse Instramed Cardiomax SSertse (http:l/www.instramad.com.br/assetsf(older<srdlomax.pdf).

O Cardioversor bifásico (http://^www.produloshospitalaresonline-com.br/resultadopesquisa?pag=1&departame^to=4buscarpof=C3raioversor*^20b^f%C3%A1sico&smart=0) Cardiomax possui diversos itens opcionais,
nesta opção, possuí:

-ECG

- DESFiBRILADOR

PRÁTICO

• Baixo peso.
• Alça robusta e confortável.

• Pronto para usar em menos de 6 segundos.
• Desenha sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência ou uso em locais fixos.
• Energia bifásica entregue de até 360 Joules.
> Bateria interna, fácil de substituir, permite mais de 100 choques.

lUHIklGENTE

jrface em Português que se ajusta automaticamente ao nijmero de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e organizada.
• MÍarmes inteligentes de monitoração.

FÁCIL DE USAR

• Todas as operações concentradas em apenas dois botões.
• Comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1.2, 3.
• Pás integradas adulto/infantil
• Acesso rápido às principais funções.

Com a nova tecnologia CTR • Checagem em Tempo Real, o CardioMax realiza auio<llagnóstlco e Informa, antecipadamente, se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que
estará sempre disponível para uso Imediato.

A linha Cardiomax, de monitores desfibriladores bifásicos, une a mais alta tecnologia e robustez com característrcas avançadas da versatilidade, ergonomia, design, facilidade de uso e mobilidade, que garantem o
maior pacote de vantagens em um linico aparelho.

E, sendo um produto Instramed, você já sabe: tem o melhor custo-beneflcio, garantia de fábrica em todo o pais e pode ser configurado exatamente como você precisa.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Dimensões com pás:
• 30,0 cm (largura).
• 21 ,S cm (profundidade).
• 28,0 cm (allura).

Peso:

• Aparelho • 5.15 kg.
. Bateria NIMH-I.IOkg.
• Bateria Li-lon - 0,60 kg.
• Pás externas •0,85 kg.
•^Hjipamento completo (bateria NÍMH) - 7,10 kg (exceto PANI).

"^jamenlo completo (bateria Li-lon) - 6,60 kg (exceto PANI),

Elétrico:

• AC: IDO a 265 VAC, 50/60 Mz (seleção automática).
. DO externo: 11 a 16 voe.

Bateria recarregável removível:

• Tipo: NiMH, U.4VDC 4,5 Aftl.
• Duração: bateria com carga plena.
• 3 horas em modo monilor. sem impressora ou um mínimo de 140 Choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules.
• Tempo de carge completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.
• BATERIAOPCIONAL":

. Tipo: LMon, 14,8 VDC 4,4 A/h.
• Duração: bateria com carga plena.
• 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules.
• Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 6 horas.

"Consultar disponibilidade.

Memória:

. Tipo: Flash Nand.
• Capacidade: 2 Mbytes.
• Pacientes armazenados: > 150 pacientes.
• Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel.
• ECG: gravação de 2 horas continuas da curva de ECG, quando em modo OEA.
• CTR • Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-lon: auto-diagnóstico de desfibrilação. nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede

elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura:

• Operacional' O a 50'C.
• Armazenamento: -20 a 50'C.

0056
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Forma de onda

Cardioversor Bifásico CardioMax com Modo DEA - Instramed - Produtos Hospitalares Online

PRODUTOS
HOSPiTAURES

ps :7/www. p rod uios h ospi ta I a reson I hteiíCími. b r/)

Exponencial truncada bífásíca. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da ímpedãncle do paciente.

Aplicação da choque: (^IlttpS!//WWV
PprjpelQ de pás (adesivas) rnultifuncionais ou pás de desfibniação.

1? (https://www.produtoshospitalaresonlme.com.br/carrinho/index)
iclonais ou pás de desfibniação. ,, . ... , .

(/conta/favorito/listar) :

• Escalas: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 20, 30, 50, 80,100,150, 200, 250,300 e 360 Jouies. Energia máxima iimilsda a 50 J com pás Intemas ou infantis.
• Comandos: botão de iigar/desügar, carregar, choque, sincronismo.
• Seieção de energia: botão de terapia no painel frontal.
• Comando de carga: boiâo no painel frontal, botão nas pás externas.
• Comando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás exterrtas.
• Comando sincronizado: botão SINO no painel frontal.

Auto Seqüência de Carga:
• Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do selelor.

Indicadores de carga:
• Sinal sonoro de equipamento carregando.
• Sinai sonoro de carga completa.
• LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.

Tempo máximo de carga:
•  (200 J): rede e bateria < 4 s.
E  (360 J): rede e bateria < 6 s.

Tamanho dos eletrodos:

ulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato; 81,9 cm^,
•  Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm2.

Cardioversfio:

• < 60 ms.

• Pás (opções):
• Adulto e infantil externas (indusas).
• Adulto e infantil intemas (opcionais).
• Mullifunclonais para marcapasso, monitoraçáo e desfibrílaçâo (opcionais).
• Extensão multifunção (opcionalj.

Indicação de nível de bateria:

128,2 mm x 170,9 mm.

• LCD TFT colorido.

• Resolução:

• 640 X 480 pixels (VGA).

•^Ml^cldade de varredura:

E  ; 25 e 50 mm/s.

Catio de ECG 3 ou 5 vias.

Cabo de ECG 10 vias (opdonai).
Pás externas.

Pás mullifunclonais.

FAIXA:

• ISaSSOBPU.

Produtos relacionados

(https:/A</ww.produtoshospitalaresoniine.coni.t>r/cardioversor-b'fa5ico-cardiomax<om-oximelria-inslramed)

Cardioversor Bifásico CardioMax com Oximetria - Instramed (htlps;//www.produtoshospitalaresonline.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-com-oximetria-
instramed)

•  0057
R$ 39.690,00 V/ V w f

https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-com-modo-dea-instramed?utm_source=Site&utm_medium=Goo... 3/6



20/12/2022 09:30 Cardioversor Bifasico CardioMax com Oximetria Impressora - Instramed - lojadoesteloscopio

Olá! Acesse sua conta

Clique aqui e faça seu login =)

Digite Aqui

Estetoscóplos LIttmann

3M

Home/ Equipamentos Médicos

Seu carrinho tem O produtos

Aparelhos de

Pressão
Meias de

Compressão

Aparelhos

Médicos

[••li 99I99-S3--<1

Avaliação Marcas BLack
Física íZriA-...

Cardioversor Bifasico CardioMax com Oximetria Impressora
Instramed

CÓD: CardioMaxSImp

https://www.lojadoestetoscopio.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-com-oximetria-impressora—instramed/p?idsku=564
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a>oi%

100 J

•»:44 ■
09:44

Por: R$44.595,00

ou 6x de R$ 7.449.16 sem juros
Preço a vista:R$ 44,695,00

Comprar

Calcular o Frete

85750-000

Valor do frete deste produto

RS28.25

R$39,48

R$69,83^569,83

OK Não sei meu CEP

Disponibilidade

Frete Econômica, entrega em 35 dias úteis para o CEP 85750-000

Frete Expressa, entrega em 33 dias úteis para o CEP 85750-000

Frete Transportadora Padrão, entrega em 45 dias úteis para o CEP 85750-000 ^ n P O
»  OObZ

https://www.lcjadoestetoscopio.com.br/cardloversor-bifasico-cardiomax-com-oximetria-impressora—lnstramed/p?idsku=564 5/10



20/12/2022 09:30 Cardioversor Bifasico CardioMax com Oximetría Impressora - Instramed - lojadoestetoscopio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO AVALIAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cardioversor Bifásico CardioMax com Oximetria e Impressora - Instramed

O Cardioversor bifásico Cardiomax possui diversos itens opcionais, nesta opção, possui;

- ECG

- DESFIBRILADOR

- OXIMETRIA

- IMPRESSORA

PRATICO

Baixo peso.

Alça robusta e confortável.

Pronto para usar em menos de 6 segundos.

Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência ou uso em locais fixos.
Energia bifásica entregue de até 360 Joules.
Bateda interna, fácil de substituir, permite mais de 100 choques.

INTELIGENTE

Interface em Português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e
organizada.

Alarmes inteligentes de monitoração.

FÁCIL DE USAR

Todas as operações concentradas em apenas dois botões.

Comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1. 2. 3.

Pás integradas adulto/infantil

Acesso rápido às principais funções.
Com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real, o CardioMax realiza auto-diagnóstico e informa, antecipadamente, se existe
qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato.

A linha Cardiomax. de monitores desfibriladores bifásicos, une a mais alta tecnologia e robustez com características avançadas de
ver^^l^dade. ergonomia. design, facilidade de uso e mobilidade, que garantem o maior pacote de vantagens em um único aparelho.

E. sendo um produto Instramed. voceja sabe; tem o melhor custo-benefício. garantia de fábrica em todo o país e pode ser configurado
exatamente como você precisa.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Dimensões com pás:

30.0 cm (largura).

21,5 cm (profundidade).

28.0 cm (altura).

Peso:

Aparelho - 5,15 kg.

Bateria NiMH - 1.10 kg.

Bateria Li-lon - 0,60 kg.

Pás externas - 0.85 kg.
Equipamento completo (bateria NiMH) - 7,10 kg (exceto PANI).
Equipamento completo (bateria Li-lon) - 6.60 kg (exceto PANI). ♦ 0063

https://www.lojadoestetoscopio.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-com-oximetria-impressora--lnstramed/p7ldskus564 6/10
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Elétrico;

AC: 100 a 265 VAC. 50/60 Hz (seleção automática).

DC externo: lia 16VDC.

Bateria recarregável removível:

Tipo: NiMH, 14.4 VDC 4.5 A/h.

Duração: bateria com carga plena.

3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules.
Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.
BATERIA OPCIONAL**:

Tipo: Li-lon. 14.8 VDC 4.4 A/h.

Duração; bateria com carga plena.
3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules.
Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.
**Consultar disponibilidade.

Memória:

Tip lash Nand.

Capacidade: 2 Mbytes.

Pacientes armazenados: > 150 pacientes.

Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel.
ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG. quando em modo DEA.
CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-lon: auto-diagnóstico de desfibrilação. nível de
bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão
destas informações, sem fio. para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura:

Operacional: O a 50°C.

Armazenamento: -20 a 50°C.

Umidade:

Opc. lOnal: 10 a 95% RH. sem condensação.

Armazenamento: 10 a 95% RH. sem condensação,
índice de Proteção: IPXl.

DESFIBRILADOR

Forma de onda:

Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.

Aplicação de choque:

Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.

Desfibrilação adulto/externa:

Escalas: 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 20. 30. 50. 80. 100. 150. 200. 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou
infantis.

Comandos: botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.
Seleção de energia: botão de terapia no painel frontal.
Comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas. ^ D D R
Comando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás externas. U C D t

https://www.lojado8stetoscoplo.com.br/cardioversor-bifaslco-cardiomax-com-oximetria-impressora™instramed/p?idsku=564 7/10
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Comando sincronizado: botão SINC no painel frontal.

Auto Seqüência de Carga:

Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração

manual do seletor.

Indicadores de carga:

Sinal sonoro de equipamento carregando.

Sinal sonoro de carga completa.

LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.

Tempo máximo de carga:

(200 J): rede e bateria < 4 s.

(360 J): rede e bateria < 6 s.

Tamanho dos eletrodos:

Adulto: 10.3 cm x 8.5 cm. Área de contato: 81,9 cm2.
Inf^»íii|.: 4.5 cm x 4.0 cm. Área de contato: 18 cm2.

Cardioversão:

< 60 ms.

Pás (opções):

Adulto e infantil externas (inclusas).

Adulto e infantil internas (opcionais).

Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação (opcionais).
Extensão multifunção (opcional).

DISPLAY

Indicação de nível de bateria:

Sim.

Tamanho:

128.2 mm x 170.9 mm.

Dia^i^ft^l:
8.4 .

Tipo:

LCD TFT colorido.

Resolução:

640 X 480 pixels (VGA).

Velocidade de varredura:

12.5: 25 e 50 mm/s.

ECG:

Entradas:

Cabo de ECG 3 ou 5 vias.

Cabo de ECG 10 vias (opcional).

Pás externas.

Pás multifuncionais.

FAIXA:

15 a 350 BPM.

•  0065

https://www.lojadoestetoscopío.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-com-oximetria-impressora--instramed/p?idsku=564 8/10
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(hlips://wJWgôôgle.com/mâps/^ âce/Medbit*Com%C3^ A^rcio*c+Diitribuídora/@-23.^33306,-46.6973821,iSíÈata
r»í-a>s

A1 (https://www.medbit.co

Digite o que você procura

Resgate e Salvamento " i

Apareihos Médicos v (httj

ipia ^ (h(tos:/A«.'ww.medbil.com.br/oxlgenoterapi3)

mentos Médicos " (https://www.metíbit,com.br/5ap3to)

Móveis Hospitalares (^1

M'.-..!!.:.,!!!-.; r.;: <; v (hllps:/^^l ;

;artáveis v (https://www.inedblt.com.brAJe5cart3veis) Llttmann3M V (httpsv'/www-medbIt.com.br/llttnunn-3m)

(https://api.wtiatsapp.com/send?

text=Cardio«ersor°/o20Lifeshock°/o20Pro%20°/o28ECG'yo2C7o2ÜSP02%2C''/o20NLL%2C%2(]IMP%29%20http%3A7o2F''/o2Fwww.medbit.com.br/cardioversor-lifeshock-
prQ-ecg-spo2-nlt-imp}

inicjj^ttps://wvAw.medbit-com,br/)» Equipamentos Médicos (https://www,medbit.com.br/sapato) • Cardioversores (bttps://www.medbit-com.br/cardioversores>

C.. jioversor Lifeshock Pro (ECG, SP02, NLL, IMP)

MARCA: LIFEMEO (HTTPS://WWW.MEDBIT,COM.BR/MARCA/LIFEMEO.HTML)

ÍVÍ|lf& VW4 ®

R$ 47.405,00 R$ 49.900,00
596 DE DESCONTO NO PIX - BOLETO 6X DE R$8.316,6« S/JUROS NO CARTÃO

COIv1PRAR(HTTPS://WWW.MEDBIT.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/44896951/ADICIONAR)

Retirada na ioja ^ Empresa? Soiicite seu orçamento.

1* de R$ A9.900.00 sem juros

2x de RS 24.950,00 sem juros

3x de RS 16.633.33 sem juros

4x de RS 12.475,00 sem juros

Sx de RS 9.980,00 sem juros

6x de RS 8.316.66 semjuros

íittps://www.medbit.com,br/cardíoversor-lifeshock-pro-ecg-spo2-nll-imp?utm_source=Slte&utm_medium=Googlelylerchant&utm_campaign=Googf!.^ ̂ /
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m caicuieofrete ^ ^ ̂ (https://w>^.medbit.com.br/carríiiho/index)

AQ (hnpR-//ívww mfídhit mim^hr/nonta/in
R$214,90 26dias úteis Transportadora Braspress

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto * prazo de entrega.

Cardioversor Lifeshock Pro ECG Lifemed •

o LlfeShock PRO 6 um cardioversor composto de um conjunto configutável desfibrilador bifâslco/monltor conflguróvet destinado ã desfibriiaç2o e monitorIzsçSo dos sinais vitais de pacientes adultos,
pediátricos e neonatals. Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução do 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "^ouch screen" (toque na tela).
Totalmente emborracliado, possui proteção Interna proporcionando maior resistência. Em caso de queda seu design exclusivo faz com que retome a posição de uso. Com sinalização dos passos para uso
tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso durante a emergência. As pás externas são fixadas por imãs, possuem botão para comando de carga e choque, além de elas
prêprias fazerem a leitura do ECG. Armazena de Eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada na tela. Disponibiliza visualização e Impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem
como curvas de ECG gravadas em eventos específicos. Como Itens de série vêm com DEA (OesfibrileçSo Extema semi Automática), Marca*passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas.
Dispositivos de sinalização c/ Indicação sonora e visual, comando para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão
temporária de alarmes sonoros independentes pata cada parâmetro. Alimentado Entrada AC 90'264V e Fonte DC Extema 12-15V. IP33C. Como monitor possui os seguintes parâmetros configuráveis
conforme a preferência do cliente: Eletroeardiogiama (ECG) e Freqüência Cardíaca (FC), Oxlmetria da Pulso tecnologia Neticor e Pressão arterial não Invasiva, Capnografia e Impressora.

Pás fixadas por imãs e com engate rápido
Sem necessidade de Rosqueamento e maior facilidade na retirada.

Formato Aredondado

Retoma à posição em caso de queda.

Sistema otimizado para troca rápida de Bateria
Facllmenta substituivel.

Estrutura Emborrachada e proteções Internas
Resistente ã queda e impactos.

Possui proteção para maior segurança

3 descarga acidental em caso de atiertura do equipamento.

hi d segurança e confiabilidade
Circuito de alta tensão, feito para durar.

Diferenciais do Produto

Entenila os principais diferenciais que o produto oferece

Tela Touchscreen

Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação Intuitivo por "touch screen" (toque na tela), o único do mercado a
utilizar tal tecnologia.

Desflbriiação Extema Manual e Seml^automática

O Lifeshock Pro é um cardioversor composto pelo conjunto configurável Desfribilidar Bifásico e Monitor Multiparamétrico para o pessoal especializado. Ele traz como item de sério o modo OEA
Desfrtblllação Extema SemFAutomátIca para uso em unidades de internação ou para atender situações de emergência

Parâmetros

Desfibrilador Bifásico Intensidade de energia manual de 1 a 2S0J. Limita a 50 Joules no modo pediátrico, pás multifuncionais adesivas pediátrlcas, pás externas pediátricas e pás intracavitárias.
Marcapasso transcutáneo Modo fixo e demanda. Desfibrilador Externo Seml-Automático Energia entregue no modo DEA • Padrão: 200J »> adulto ou SOJ "> pediátrico. Escalonável: 100,150, 200J. O usuário
é orientado através de mensagens de texto, figuras e áudio.

Padrões de Qualidade

Equipamento produzido peta Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospita* Isres S.A., seguindo as recomendações das normas técnicas da série lEC 60601 e ISO 9919.Equlpamento
certificado INMETRO em conformidade com as

normas técnicas:

NBR-iEC 60601-1:1997; NBR-IEC 60801-1-2:2006;
NBR-iEC 60601-1-4:2004; NBR-(EC 60601-2-4:2005;
NBR-IEC 60601-2-27:1997; NBR-IEC 60601-2-30:1997;
NBR-iEC 60601-2-49:2003; NBR-ISO 9919:1997.

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Guia Avaliações Perguntas o avaliações

4 4
Esla loja se preocupa tanto com você,
consumidor, que contratou uma empresa
independente para auditar as avaliações da
loja. Legal, né?:) ATrustvox certifica que a nota
média da loja é

4.6 de 5
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Ficou alguma dúvida sobre o produto? Pergunte aqui...

Enviar pergunta!

Avaliações reais, auditadas por

•  0067
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UN CIP O DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 21 de dezembro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente, pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização para a Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para
fazer frente á despesa;

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
à fins de elaboração da minuta do Instrumento convocatório
da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

Li O i C- 2) r)
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

00G3
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MUNICfPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 22 de dezembro de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à autorização para a Aquisição de equipamento

Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de

Planalto - PR. expedido por Vossa Excelência nesta data de 25/11/2022, com fulcro nos

artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste, Informar

que a despesa decorrente do referido processo observadas as características e demais

condições, especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não

comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido

exarado pela Secretária, no valor total de R$ 41.125,28 (quarenta e um mil cento e vinte

e cinco reais e vinte e oito centavos) do presente ato convocatório, sendo que o

pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
01780 09.126.10.301.1001.2027. 4.4.90.52.00.00.00000

iaimâQíe

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCISCHABO

Secretário de Finanças

0069



município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNigpioDE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° /2022
PROCESSO LICITATÒRÍO N° 12022
DATA DA REALIZAÇÃO .../ 12022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná

www.comprasqovernamentals.qov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.° 76.460.526/0001-
16, através da Secretaria de Administração, sediado à Praça São Francisco de Assis n° 1583 -
centro - Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos
Boni, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a Aquisição de equipamento Cardioversor para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pianalto - PR.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

de 2022 às OShOOmin

UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasqovernamentais.qov.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital
e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20
de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n°
2727/2007 de 26/06/2007 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal
n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n°
123/2022 de 21 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
Edição n° 2549, de 28/06/2022.

1  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
SESSÃO PÚBLICA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa
de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.comprasqovernamentais.qov.br.

2i
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município DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.525/0001 -15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaito@planaÍto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá
de 2022 às OOhOOmin, no site www.comprasqovernamentais.qov.br. nos termos

das condições descritas neste Edital.

2  DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de equipamento Cardioversor para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

2.1 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos: www.comprasqovernamentais.qov.br e

www.planalto.pr.qov.br/llcitacoes/.

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Editai, prevalecerão
as últimas.

2.4 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações pelo telefone n° (046) 3555-8100/ 35558121.

2.5 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, telefone n° (46) 3555 - 1589.

3  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTÃ"

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às
especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os íicitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital,

Página 2
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município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

H "" K Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
'íüS E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
SêMètS 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas
em dias úteis, das 07h30 às 17h30, à Praça São Francisco de Assis, 1583,
centro, Setor de Licitações, Centro, Planalto - Pr, ou encaminhadas através de

e-mail no endereço eletrônico: llcitacao@planalto.pr.qov.br.

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a Impugnação no prazo de até 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização
deste PREGÃO.

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo lícitatório deverão ser
enviados ao Pregoelro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail: llcitacao@planalto.pr.gov.br.

4.3.1 O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

4.4.1 A concessão de efeito suspensívo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

Página 3

~lW72
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4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

5  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007, cujo ramo

de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de

2018.

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar
do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
habilitação de acordo com as orientações que seguem no link:

www.comprasqovernamentais.qov.br/tndex.php/sicaf. até o terceiro dia útil

a data do recebimento das propostas.

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de

^  2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

5.2 Será vedada a participação de empresas:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, ou ainda,

Página 4
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d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus artigos 42 a 49;

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste Edital;

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituição Federal;

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e
no inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

6  DO CREDENCIAMENTO

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatòria Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasqovernamentais.qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema Implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

i__
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6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, Inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

7  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do
veículo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes

dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe

^
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assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço
cotado, Informando marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo próprio
do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens
ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Planalto.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 No dia de 2022 às 09h00mln, horário de Brasília-DF, a sessão pública
na Internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

8.2 O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
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contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o llcitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e
os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licítante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real).

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e após isso

^
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será prorrogada automaticamente paio sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

^
Página 9

^  • 0078



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNicfrio DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PlANAlJq 85750-000 PLANALTO - PARANA

8.21.1 no pais;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País;

8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
^  dentre as propostas empatadas.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.25 O pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado apôs a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários á confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

^ 8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

8.27 Os Itens foram distribuídos conforme Lei complementar n° 123/2006. alterada pela Lei

Complementar n° 147/2014. art. 48:

8.28 Exclusiva" - Lote/itens de contratação estão abertos para a participação
EXCLUSiVA de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP", e
que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o
artigo 48 da Lei Compiementar n** 147/2014.

9  DA ACEilABILiDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
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disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.® 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
Insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5 O Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob

^  pena de não aceitação da proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro(a) por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro(a) examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chaf a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 DA HABILITAÇÃO
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10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro(a) verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br/

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa Jurídica
da qual seja sócio majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

^10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em viaor.

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução
CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:
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10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou

extraiudícial. expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a

120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro
prazo não constar do documento.

10.7 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em;

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ:

10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa

ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Coniunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;

10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS):

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT). nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s)
nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)
10.8.2 Declaração expressa informando a garantia de cada item da presente licitação

conforme o Anexo IV. (ANEXO IV);

10.9 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:

10.9.1 Comprovação de Registro do equipamento na ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária);

10.10 A habilitação dos ücitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e
atualizados.

10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos niveis indicados no art. 6° da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ
APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação
Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-fínanceira e 10.7 - Regularidade
fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.

10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema

(SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com
os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014.

10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
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10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade

e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

Ti APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o
último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR
ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível
apenas para o licítante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitação.

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02
(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30, contados da convocação.
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11.4 Em caso de indisponibílidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por
meio do e-mail: iicitacao@pianaito.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável
pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-
mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por
qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou
navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do emissor.

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob

^  qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela
Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação
do mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão

pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
^  de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira

DESCLASSIFIGAF^ e examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo ii do presente
Editai, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;
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11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no
art. 69, § 2° combinado com o artigo 66, § 4°;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassificação.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo
sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação

^  serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em
original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no
prazo máximo de 03 ítrês^ dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema
eletrônico, no seguinte endereço: Praça São Francisco de Assis, 1683 - Centro -
Planalto - PR, CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações
e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech Malinski. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
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12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da
documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro
lugar, o pregoeiro(a) o declarará vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem
crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante
poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões de recurso, ficando os demais lícitantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, no site: www.comprasaovernamentais.aov.br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco)
dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido:

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
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13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determinar a contratação.

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

^ 14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em

primeiro lugar será declarado vencedor.
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15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação,
será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem

de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que

atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado

vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade

competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à
aquisição do objeto licitado.

Tó DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DOS ITENS

16.1. O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos, após o
recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e acompanhados
da respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização
do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura
Municipal de Planalto, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber

o objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as

especificações do contrato assinado.

16.2. O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na
Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, no
município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 ás 11h30 e das 13h ás
17h:

16.3. O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro uso. Deverá constar

Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes
na Lei Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em
regulamentação específica da ANVISA;

16.4. Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela
legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n. °
6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos técnicos
definidos em regulamentação específica da ANVISA;

Página 20



município de planalto

■•'UllAÍ',? •'
MUNICÍPIO DE
PLANALTO

■/« 'yKm ■ É1 <—rtJp"/

CNPJ: 76.460,526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: ptanalto@planaíto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DAS OBRIGAÇÕES

17.1 São Obrigações da CONTRATANTE:
17.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
17.1.2Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
17.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;
17.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa

fornecedora atinentes ao objeto do edital;
17.1.6 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da

verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;

17.1.7 Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações e
solicitar expressamente sua substituição.

17.1.8A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.2 São Obrigações da CONTRATADA:
17.2.1 Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as

especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula,
não sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais
condições estabelecidas entre as partes;

17.2.2 Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e
criminaímente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

17.2.3 Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo
garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e
demais informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas
vigentes;

17.2.4 Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a; marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

17.2.5 Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos
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equipamentos apresentados na proposta;
17.2.6 Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada, sem ônus para o município;

17.2.7 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias o
objeto com avarias ou defeitos;

17.2.8 Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou
defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria Municipal de
Saúde;

17.2.9 A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, a prestar
assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional para o
Município de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

17.2.10 No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver substituição, o
prazo de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da substituição
das peças defeituosas ou do objeto.

17.2.11 Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no período de assistência técnica,
a Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante em substituição.

18 DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

18.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA,
CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

18.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado.

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

19.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.

19.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
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econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

19.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Planalto.

19.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

19.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 41.125,28 (quarenta e um mil cento
e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

19.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são
oriundos de recursos livres do Município de Planalto. Os recursos orçamentários
correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

01780 j09.126.10.301.1001.2027. |4.4.90.52.00.00.00000

20 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo IV deste Edital.

20.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis aoós o seu recebimento.

20.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para
retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das
vias originais prevista no item anterior.

20.4 Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
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adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do

contrato social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de

identidade do representante.

20.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado aceito pela Administração.

21 DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

21.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
21.1.1.1 Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
21.1.1.2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

21.1.1.3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
21.1.1.4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso
de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar
de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

21.2 DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
21.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

21.2.2 A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
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3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

21.2.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias
contados da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

^ g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
sanções cabíveis;

21.2.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do

Código Civil.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

7) as multas previstas neste Item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que
incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

21.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-
la em virtude de vício insanável.

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados.
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22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Planalto - PR.

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios

do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/. e no
Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico

www.planalto.pr.qov.br/.

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e
os licitantes.

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
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fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

24.5 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos
cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisão.

24.6 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.

24.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as
operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável
pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.

24.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

24.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

^ 24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que caiba às Licitantes direito à indenização.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado
o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

24.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site

http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
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Licitações do Município de Planalto.

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

24.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e
interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por
interpretações errôneas ou inobservâncias.

24.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente
atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o
retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos,

não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.

24.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de
Planalto, quanto do emissor.

24.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

24.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de
lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances

continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.

24.20 Se a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h
(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIACHAT.

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e
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horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação

do Pregoeiro(a) em contrário.

24.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

24.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO 1 Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;

ANEXO III Modelo de Declaração Unificada;

ANEXO IV Modelo Declaração de Garantia

ANEXO V Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR, de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE PREGÃO N° /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1.Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de Planalto - PR. Conforme segue as especificações e quantidades
estabelecidas no Termo.

2. ÓRGÃO INTERESSADO
2.2. Secretaria Municipal de Saúde.

3. RESPONSÃVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Angela Regina Garcia Caneppa.

4. DA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO
4.1.0 equipamento objeto deste processo licitatório tem a função de Prevenção de Morte

Súbita, pois permite o monitoramento continuo do paciente e identifica o início de um
episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida apresentando um
alarme visual e sonoro alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com
choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da
parada cardiorrespiratória.

4.2.A desfibrilação cardíaca é manobra fundamental nos casos de ressuscitação
cardiopulmonar. O desfibrilador externo é o equipamento adequado por sua facilidade de
uso, possibilitando o fácil manuseio.

4.3.0 aparelho aumenta de menos de 5% para mais de 80% as chances de sucesso em um
atendimento na parada cardiorrespiratória associado à fibrilação ventricular. Cerca de 90%
dos casos de PCR estão associados à fibrilação ventricular e a chance de reverter uma
fibrilação ventricular cai cerca de 10% a cada minuto de atraso na desfibrilação, o que
justifica a necessidade do pronto acesso ao desfibrilador até que chegue uma Unidade de
emergência Móvel.
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4.4.0 valor estimado foi apurado a partir do calculo da média dos valores obtidos entre

orçamentos recebidos de empresas distintas, Banco de Preço, Internet e contratos de
outros municípios, sendo desconsiderado do cálculo o valor de maior variação dos demais.

4.5. Responsável pela cotação de preços: Angela R. G. Caneppa.

5. DOS PRODUTOS

ITEM I OBJETO

01 Cardioversor, desfibrilador para

desfibrilação externa semi-automática
- DEA, desfibrilação manual e

marcapasso externo, monitor

multiparamétrico (ecg + oximetro + pni
+  freqüência cardíaca) descrição
básica equipamento eletrônico

médico-hospitalar utilizado para
monitorização cardíaca e de sinais

vitais, para produzir choque elétrico
para reversão de parada cardíaca ou

arritmias, e manutenção do ritmo
cardíaco através de marcapasso
externo. Especificações técnicas

mínimas desfibrilador bifásico, com

módulo de desfibrilação externa
automática, dotado de pás em
tamanho adulto e infantil,

intercambiáveis, de encaixe rápido no
corpo do aparelho: leitura do ecg
realizado pelas pás externas por
impedância; monitor com tela de Icd

colorida de alta resolução com
dimensão mínima de 6 polegadas,
com indicação de carga da bateria,

derivação, velocidade, amplitude,
traçado eletrocardiográfico e dos
valores de freqüência de pulso, carga
selecionada e entregue, oximetria de
pulso, pressão arterial não invasiva

(mínima, média e máxima),

respiração; indicadores de carga: sinal

Qtd VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

01 R$34.804,97 R$ 34.804,97
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sonoro de equipamento carregando e
de carga completa; indicador de fonte

externa ou bateria recarregável;

circuito protegido contra desfibrilação;

marcapasso não invasivo: com modo

de demanda e fixo, freqüência mínima

entre 40 á 180 ppm amplitude: de 10

ma a 200 ma (resolução de 5 ma),

precisão 10%. Desfibrilação: mediante

onda bifásica com carga de energia na

faixa mínima até 200 joules, com
função de carga e disparo através do

painel e das pás de desfibrilação, com
indicação visual da carga selecionada
e  entregue apôs acionamento;

aplicação de choque: por meio de pás

(adesivas) multifuncionais ou pás de

desfibrilação, desfibrilação não
sincronizada e sincronizada

(cardioversão): anula carga manual, e
automática após 02 minutos, em caso
de não acionamento pelo operador;

com desfibrilador automático dea.

Parâmetros mínimos das funções:
ECG de 8 derivações; análise de
segmento ST e análise de no mínimo

20 arritmias; faixa mínima de

freqüência cardíaca: de 30 a 300 bpm;
detecção e rejeição de marcapasso;

proteção contra descarga e

interferência de desfibrilador e bisturi

eletrônicos; pressão não invasiva;

modos manual e automático; intervalo

mínimo do modo automático

programável entre 5 e 120 minutos,

faixa mínima de medida: O a 150

mmhg: válvula de pressão excessiva;

oximetria de pulso: sp02; impressora
térmica: para registro com
acionamento automático e manual em
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rolo de papel convencional:

aproximadamente 50 mm (largura)x
30 m (comprimento máximo) deve ser

leve, resistente a quedas, vibrações, à

água e poeira, atendendo a uma das

normas: ip 33, ip44 ou 1p55: dotado

de bateria recarregável e substituivel

com autonomia de funcionamento

mínimo de 02 (duas) horas para a

monitorização contínua de ate 200

joules; memória interna para

armazenar o traçado do ecg e

eventos, além de possibilitar o

armazenamento e transferência de

dados; Deve conter conjunto completo
de cabos para alimentação da rede

elétrica (bivolt — 110 1220 v ac) para
seu funcionamento ou recarga.
Gabinete eletricamente isolado, corpo
único, com alça ergonômica para

transporte manual.Devem ser

fornecidos os seguintes acessórios: 01
par de pás permanentes de

desfibrilação adulto 01 par de pás
permanentes de desfibrilação infantil,

cabo adaptador para pás do DEA, 04
pares de pás multifuncionais adulto

para marcapasso, monitoração e

desfibrilação. 04 pares de pás
multifuncionais infantis para
marcapasso, monitoração e

desfibrilação. 02 cabos de ecg de 5
vias para uso adulto / pediátrico, bem

como cabo acessório para ECG de 12

derivações, 01 cabo de ecg de 3 vias
para uso neonatal (cabo tronco mais

rabichos) 01 cabo tronco para
oximetia, 02 sensores permanentes
tipo clip para adultos, 02 sensores

pediátricos permanentes 01
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mangueira de conexão de pni;

manguitos livres de látex, laváveis,

com braçadeiras de nyíon e veícro.

nos tamanhos adolescente, adulto,

obeso, pedláthco e neonatal tamanhos

2  e 4.* 05 rolos de papel

termossensível para ecg» 01 cabo de

alimentação padrão abnt, 3 pinos- 01

bateria de lítio selada, recarregável' 01
manual de operação* garantia de 12

meses contra defeitos de fabricação

para o equipamento e de três meses

para os acessórios;assisténcia técnica

no estado do paraná. Bolsa para

condicionamento do aparelho e de

todos 08 acessórios, catálogo do
equipamento deverá ser apresentado

em língua portuguesa, manual de

manutenção, instalação e operação.

Equipamento com registro na
ANVISA.

5.1. O total dos itens estima-se em R$ 41.125,28 (quarenta e um mil cento e vinte e
cinco reais e vinte e oito centavos).

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS
6.1.0 equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos, após o

recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e acompanhados da

respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização do objeto

licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de Planalto,

através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não

se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as especificações do contrato

assinado.

6.2.0 equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua

Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, no município de

Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 ás 11h30 e das 13h às 17h:
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6.3. O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro uso. Deverá constar

Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes na Lei

Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica

da ANVISA;

6.4. Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela

legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n. °

6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos técnicos

definidos em regulamentação específica da ANVISA;

6.5. Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as

especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não

sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais condições

estabelecidas entre as partes;

6.6. Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus

empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente,

causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

6.7. Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo

garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais

informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes;

6.8. Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de

garantia ou validade;

6.9. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos

apresentados na proposta;

6.10. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada, sem ônus

para o Município;

6.11. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias o

objeto com avarias ou defeitos;
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6.12. Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou

defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria Municipal de Saúde;

8.13. A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, a prestar

assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional para o Município

de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

6.14. No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver substituição, o prazo

de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da substituição das peças

defeituosas ou do objeto.

6.15. Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no período de assistência técnica, a

Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante em substituição.

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretaria de Saúde desta municipalidade.
7.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços executados

e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas.
7.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do

contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir qualquer duvida e
pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário
para a regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da lei
n°8666/93 e suas alterações.

7.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto será
acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Angela Regina Garcia
Caneppa, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei
n°8666/93.

Planalto, 20 de dezembro de 2022.

Angela Regina Garcia Caneppa

Secretária Municipal de Saúde

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDiTAL DE PREGÃO N° /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa , estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n° , neste ato representada por

, cargo. RG CPF , (endereço), vem por meio desta,
apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 12022 em epigrafe que
tem por objeto a Implantação de Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR., em atendimento a as
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Especificação Marca e

Modelo

Unidade Quantidade Valor

Unitário R$

R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

de 2022.
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município de planalto
CNPJ:76.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto(g)planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO N° /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO -

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° /2022

Pelo presente instrumento, a empresa , CNPJ n° , com sede na

, através de seu representante legal Infra-assinado, que:

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa. empresa de pequeno porte

ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n°

8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
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CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a) , Portador(a) do RG sob n°

e CPF n° , cuja função/cargo
é  (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) , portador(a) do
CPF/MF sob n.° , para ser o(a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° /2022 e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO N° /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa

, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° ...12022, instaurado pelo
Município de Planalto PR, compromete-se a prestar garantia e assistência técnica dos
objetos descritos nos itens , nos seguintes termos e condições:

1. A manutenção corretiva no(s) equipamento(s) será realizada conforme preconizado pelo
fabricante, sem quaisquer ônus extras de peças e/ou serviços durante o período da
garantia de cada item, para o Município de Planalto PR;

2. Será assegurada uma garantia mínima de 12 (doze) meses sobre o objeto descrito no
item 01 do Termo de Referência que acompanha no edital desta Licitação do Município
de Planalto PR, contada a partir da data de entrega/recebimento do objeto;

3. A assistência técnica de manutenção, suporte serão realizadas nos locais onde se
encontrarem instalados os equipamentos, por meios próprios ou por intermédio de
empresa credenciada, a fim de manter em perfeita condição de uso, sem ônus
adicionais para o Município de Planalto PR;
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pfanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4. Será disponibilizado "Central de Atendimento" para abertura de chamado de Assistência
Técnica, em dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h),
indicando os telefones e/ou e-mail de contato;

5. A solução do problema para os objetos deverá ser de até 48 (quarenta e oito) horas
corridas e contados após abertura do chamado técnico, incluindo a troca de peças e/ou
componentes mecânicos ou eletrônicos. Caso não seja possível solucionar o problema,
a contratada deverá providenciar um objeto compatível com a solução em caráter
temporário dentro do referido prazo;

6. Instalar peças e componentes mecânicos ou eletrônicos para substituição com padrões
de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s)
equipamento(s), sempre "novos e de primeiro uso", não podendo ser recondicionados;

7. Responsabilizar durante o período de garantia dos objetos pelos custos de manutenções

(fornecimento e substituição de peças com vícios ou desgastes, falhas ou com defeito
de fabricação bem como a mão-de-obra para a sua instalação, remoção do equipamento
e frete para manutenção do equipamento fora do estabelecimento da Secretaria de

Saúde;

8. Em caso de descumprimento qualquer obrigação assumida neste Temo de Garantia e

Assistência Técnica ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e

8.666/93, bem como às penalidades previstas no item 11 do Edital de Licitação referente

ao Pregão Eletrônico n°...12022 do Município de Planalto PR.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO N° /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO-V

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF

sob o n° 76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ

CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante

designado CONTRATANTE e de outro , inscrita no CNPJ sob o n° , com sede

na cidade de , neste ato representado pelo(a) Sr.(a) , portador do CPF n°

, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei

8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da

licitação realizada através do Pregão Eletrônico n° /2022, mediante as seguintes

cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n° /2022 - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como

demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações
assumidas pelo presente contrato.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 75.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(g)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30(tnnta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55,
inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PAFRÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e
legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente
de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PAFÁGFAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

PARÁGRAFO SEXTO — Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital
/2022 - pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos recursos livres.

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação;

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática

01780 09.126.10.301.1001.2027.
bestinação de recurso
4.4.90.52.00.00.00000



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.450.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PARÁGRAFO NONO - A CONTFRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante á Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter
durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital
(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos
casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de
valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição,

conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a
assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de
Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, ENTREGA E VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias
consecutivos, após o recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e
acompanhados da respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à
fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura

Municipal de Planalto, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o
objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as
especificações do contrato assinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de
Saúde, localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP:
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 ■ Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(a)planalto.pr.gov.bf
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

85750-000, no município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das
13h às 17h:

PARÁGRAFO TERCEIRO - O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro
uso. Deverá constar Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos
técnicos constantes na Lei Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em
regulamentação especifica da ANVISA;

PARÁGRAFO QUARTO - Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos
estabelecidos pela legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei
Federal n. ° 6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos
técnicos definidos em regulamentação especifica da ANVISA;

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita
conformidade com as especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, á
qual se vincula, não sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou
demais condições estabelecidas entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a. direta
ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do
fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do
produto e demais informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as
normas vigentes;

PARÁGRAFO QUARTO - Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

PARÁGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma
marca dos equipamentos apresentados na proposta;
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PARÁGRAFO SEXTO - Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada, sem ônus para a Contratada;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de
15(quinze) dias o objeto com avarias ou defeitos;

PARÁGRAFO OITAVO - Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses
contra vícios e/ou defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria
Municipal de Saúde;

PARÁGRAFO NONO - A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze)
meses, a prestar assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional
para o Município de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO DÉCIMO - No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver
substituição, o prazo de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da
substituição das peças defeituosas ou do objeto.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no
período de assistência técnica, a Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante
em substituição.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada,
que deverá fazer uso racionai do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o
desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional
da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de
comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência
energética e redução de consumo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à
redução do consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando
o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas
de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo
de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças
religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da
empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de

adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços, como exige a Lei n® 9.985/00.

^ PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em
desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por
material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a
fim de reduzir a impressão de documentos;

a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar
preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado
com madeira de origem legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e
^ da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital;
f) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da

verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;
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g) Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações
e solicitar expressamente sua substituição.

h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico n° /2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações

decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;

e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
^  contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° /2022, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA ÍNADIMPLÊNCÍA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência;
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b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre
o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;

^  c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública
e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n® 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores
às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

^  promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
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o) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato,

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas
obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de
21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais
do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, §
1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente
resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento,
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a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao
interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o
Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
^  obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com

o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo
ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
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d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega
das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei
Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste

^ contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n® 12022 — Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de
prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma
ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste contrato e ainda:

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela
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CONTRATADA;

b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos
competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto
contratado;

d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;

f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Gilmar Luiz Scherer, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;

^  c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de
referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos
em desconformidade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e
f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências disciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica
sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
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município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou propostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por
ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTFRATANTE;
c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato
com os esclarecimentos julgados necessários;

^  CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de
domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Planalto - Pr, de de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL CONTíRATADA
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CONTFÍATANTE

TESTEMUNHAS:
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito^

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão eletrônico,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de desfibrilador para o
Município de Planalto-PR, cujas especificações estão estabelecidas em solicitação
datada de 20 de dezembro de 2022, conforme especificações do Termo de
Referência, tratando-se de Itens desertos da última licitação realizada.

2. A pesquisa de preços fora realizada junto ao Banco de Preços,
contratos com municípios vizinhos e 02 (dois) orçamentos.

3. Os autos foram devidamente paginados, não havendo o número do
pregão eletrônico a ser realizado.

4. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:

a) Termo de referência;

b) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 21 de dezembro
de 2022;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 22 de
dezembro de 2022;

d) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

5. Na seqüência, em data de 10 de janeiro de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
^ ■ uta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
"único, da Lei n® 8.656/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.
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ANALISE jurídica

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n®
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7^ Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaF,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

8. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9. Na hipótese, a Administração, acertadamente, optou pela
utilização do pregão eletrônico.

10- Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema
de Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art.
15, §3°, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei 10.520, de 2002^
admitiu a utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

II. Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.

12. Por fim, o artigo 2° do Decreto no 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

13. O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,
e, subsidiariamente, a Lei no 8.666/93.

Art. 1 da Lei n" 10.520/2002: '^Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.''''

^ Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federai e das Municípios, quando efetuadas pelo
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.
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14. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei no 10.520/2002, que assim dispõe;

I  - a autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimpíemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.

15. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a Instrução
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.

2,1. Da lustificativa da contratação

16. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

17. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra.

18. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar

^ Lei n° 10.520/2002, an. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8", III a.
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atendida a exigência normativa neste quesito^ ao menos no que tanae aos
seus aspectos jurídico-formais.

19. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

20. A Lei n® 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

21. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

22. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que
ainda não há autorização para a contratação.

23. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. S°, III, "a" do
Decreto n® 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame peia
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

24. Para a licitude da competição, impende também que a definição do
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

25. ^ Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

26. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.
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2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

27. A especificação ciara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

28. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

29. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

30. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

31. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e que não
pode haver vínculo societário entre as empresas oesQuisadas fAcórdão
4.561/2010-ia Câmara^.

32. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterização completa das empresas consultadas^ com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-
!)■

33. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.
34. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação

^ indevida da participação no certame"^, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 11.488/2007.
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35. No presente caso, não houve a juntada de pesquisa no Banco de
Preço, contratos de municípios vizinhios e juntada de 02 (dois) orçamentos.

36. Analisando as cotações realizadas, vislumbro oue a pesquisa de
preços não se mostrou adequada.

37. Em parecer verbal exarado, solicitei a conferência da cotação
realizada, dada a discrepância de valores encontrados.

38. Levantei a hipótese de sequer ser o mesmo produto o da cotação
realizada com a os 02 (dois) fornecedores, merecendo a realização de diligências
para averiguar tal situação.

39. Há de se considerar que o preço da cotação com um dos fornecedores
é aproximadamente 40% menor que as demais cotações, devendo haver a
conferência dos valores e a busca por mais fornecedores para realizar a
cotação de preços.

40. Ora, se um fornecedor apresenta cotação tão inferior, a mesma
não poderá ser ignorada para lançamento do presente processo, salvo se o
produto não condizer com as especificações solicitadas.

41. Friso, novamente, em especial ao ilustre Pregoeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens que estão
sendo licitados.

42. Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

43. Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU,
onde fixou-se o entendimento de que é de responsabilidade do pregoeiro e da
autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seja, se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

44. Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

45. Portanto, sugiro selam reanalisados os preços lançados que possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

46. Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, cheoando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.
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47. Destaco que a pesquisa de preços deve ser ciaram havendo a
necessidade de constar no processo lícítatórío quem fora o responsável pela
cotação, cabendo à CPL e ao preaoeiro responsável pelo certame a conferência dos
preços para lançamento.

2.4. Das Exigências de Habilitação

48. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional,
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do editai quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".

49. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram-
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.

Dos critérios de Aceitação das Propostas

50. Outra exigência da Lei no 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).

51. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.5. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

52. A Lei n® 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

53. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
pontando, ainda que de forma simplória, todas as exigências legais para a
realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.

2.6. Autorização para a abertura da licitação

54. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.
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55. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n®
3.555/2000.

2.7. Da Minuta do Edital e seus Anexos

56. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO

57. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
desde aue observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato
possa ser cumprido em seus ulteriores termos.

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

d) Há a necessidade de compíementacão da pesquisa e conferência
dos valores de lançamento, dada a discrepância de orçamentos

apresentada.

e) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar;

f) E necessário que o Ilustre Prefeito Municipal emita autorização para a
realização da presente licitação;

47. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se
ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com
seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.

48. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,
para as providências cabíveis e, após, que retornem os autos para a Procuradoria
Jurídica para nova análise.

Após, à consideração superior.

Planaito/PR, 10 de janeircftde 2023

JO^O^bÉRSON KLAÜCK
ProôCí£aéeF4u4dfCo - OAB/PR n. 61.323

PARECER JURÍDICO
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DECLARAÇÃO

Viemos por meio deste, relatar que no parecer Jurídico foi apontado pelo procurador
que não houve pesquisa em Banco de Preços e contratos de municípios vizinhos, no
entanto as referidas pesquisas encontram-se encartadas no processo logo após o Termo
de Referência e também descritas no Relatório de Cotação.

Em relação ao valor orçado pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, o
qual foi desconsiderado equivocadamente do cálculo do valor de referência, sendo assim,
conforme sugestão constante no parecer Jurídico, no item 39 e 40, efetuaremos a
recomposição do valor de referência para apuração do MENOR valor obtido, sendo assim,
peto valor do orçamento pertinente a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, qual
seja: R$ 26.893,99(Vinte e seis mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove
centavos).

^ ^OAj.0 ?uJk:k)lcto ^íhíkíjQ ^
AüpUSTO SOARES DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER CARLA SABRINA RECH

066Ít52.549-03 113 472 119-69 MALINSKI
'  068.626.699-40
Membro Membro Presidente
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prefeitura Municipal de Planalto - 2023 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 27/02/2023

Ôrgâo/Unidade/ProjetoouAtiMüacle/Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APUDES/DET) Valor autorizado Valor atualizado Liquido errpenhado

Página:1

Sddo atual

10301 1001.2027 GEff8ndeinentoeQualll)caç3odaAtençãoPnmâ'íBefiiSaúde

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02100 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Li\res) 38.500,00 36.500,00

4.600,00

4.500,00

'' i:

34.000,00

Total Geral 38.500,00 38.500,00 4.500,00 34.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 27/02/2023

Órgão entre: 09 e09
Tipo: 2

Ordem: 027

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Somente contas com saldo

Eirttido por: CADASTRO DE PPA, na \ersâo 55311

E - Gri^M da fonte do e«rcício/EA - Grupo da fonte de eiercicios anteriores

27/02/202315:04:44
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 01 de março de 2023.

DE: Luiz Carlos Boni

PARA: Pregoeira/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo critério
de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto Aquisição de
equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de Planalto - PR., observadas as características e demais condições definidas
no edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e LC 147/2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, 4673/2017 e
demais disposições legais.

À Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 005/2023.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as providências
necessárias.

í-
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

ni38
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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N*' 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2023

DATA DA REALIZAÇÃO 14/03/2023
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná

www.comDrasaovernamentals.aov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.° 76.460.526/0001-
16, através da Secretaria de Administração, sediado à Praça São Francisco de Assis n° 1583 -

centro - Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos

Boni, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a Aquisição de equipamento Cardioversor para

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

14 de março de 2023 às OShOOmin

UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasqovernamentais.qov.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Editai

e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20

de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela

^ Lei Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n°

2727/2007 de 26/06/2007 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal

n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n°
005/2023 de 03 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,

Edição n" 2682, de 05/01/2023.

í  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
SESSÃO PÚBLICA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa

de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.comprasqovernamentals.qov.br.

Página 1
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1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 14 de março de
2023 às 09h00mín, no site www.comprasqovernamentais.qov.br, nos termos das

condições descritas neste Edital.

2  DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de equipamento Cardioversor para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

2.1 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos: www.comprasqovernamentais.qov.br e

www.planalto.pr.qov.br/iicitacoes/.

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas.

2.4 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações pelo telefone n° (046) 3555-8100/ 35558121.

2.5 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, telefone n° (46) 3555 - 1589.

3  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

4  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para Impugnar este Edital,
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4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.3.1 O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

^ 4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail: íicitacao@planalto.pr.qov.br.

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se

tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.

desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a

abertura da sessão pública do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização

deste PREGÃO.

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois)

dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas

em dias úteis, das 07h30 às 17h30, à Praça São Francisco de Assis, 1583,

centro. Setor de Licitações, Centro, Planalto - Pr, ou encaminhadas através de

e-mail no endereço eletrônico: licítacao@planalto.pr.qov.br.

MUNICÍPIO DE
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4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administração.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte

e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007, cujo ramo

de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de

2018.

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem Interesse em participar

do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
habilitação de acordo com as orientações que seguem no link;

www.comprasgovernamentais.qov.br/index.php/sicaf. até o terceiro dia útil

a data do recebimento das propostas.

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de

^  2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

5.2 Será vedada a participação de empresas:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, ou ainda.
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d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus artigos 42 a 49;

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

definidos neste Edital;

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a

partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituição Federal;

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e
no inciso Ml do artigo 5° da Constituição Federal.

DO CREDENCIAIVIENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio vww.comprasqovernamentais.Qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
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6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar

desclassificação no momento da habilitação.

7  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com 08 documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a

descrição do objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do

veículo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10

deste Edital, ocorrerá por melo de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes

dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos

termos do art. 43, § da LC n° 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da

licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe
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assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço
cotado, Informando marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo próprio
do sistema, preço unitário por Item, com até duas casas decimais após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens
ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Planalto.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

8  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

No dia 14 de março de 2023 às OShOOmin, horário de Brasília-DF, a sessão pública na
internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
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contenham vicies insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e

os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e

do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor

oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real).

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser Inferior a vinte

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa

"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com

prorrogações.

8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso.
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será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeíro(a), assessorado pela equipe de apoio, justifícadamente, admitir o
reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real.
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeíro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
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8.21.1 no pais;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País;

8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico

dentre as propostas empatadas.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em

condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.25 O pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

8.27 Os Itens foram distribuídos conforme Lei complementar n° 123/2006. alterada pela Lei

Complementar n° 147/2014. art. 48:

8.28 Exclusiva" - Lote/itens de contratação estão abertos para a participação
EXCLUSIVA de "MIcroempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP", e

que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o

artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014.

9  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
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disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se Inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os

indícios que fundamentam a suspeita.

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5 O Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob

pena de não aceitação da proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro(a) por solicitação

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e

formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro(a) examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chaf a

nova data e horário para a sua continuidade.

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

^ÍÕ DA HABILITAÇÃO
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10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro(a) verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica

da qual seja sócio majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por

falta de condição de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da

Condição de Mícroempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução

CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÒMICO-FINANCEIRA consistirá em:
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10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação ludíclal ou

extraludiclal. expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a

120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro
prazo não constar do documento.

10.7 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ:

10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa

ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual.

10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de

Certidão Conlunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado;

10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de

Tempo de Serviço (FGTS):

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,

desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s)

nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de

regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado

vencedor do certame, para regularização da documentação, para

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)
10.8.2 Declaração expressa informando a garantia de cada item da presente licitação

conforme o Anexo IV. (ANEXO IV);

10.9 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:

10.9.1 Comprovação de Registro do equipamento na ANVISA (Agência Nacional

de Vigilância Sanitária);

10.10 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição

cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e

atualizados.

10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6° da Instrução

Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ
APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação

Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-financeira e 10.7 - Regularidade

fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.

10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema

(SICAF) ou no CRC, o llcitante convocado deverá encaminhar, juntamente com

os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências

deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto á

comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno

porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei

Complementar n° 147/2014.

10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com

alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
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10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade

e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a

inabiiitação do licitante.

10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabiiitação, além da aplicação das sanções

cabíveis.

10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabiiitação

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o

último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR

ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível

apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02

(duas) horas, sob pena de inabiiitação.

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02

fDUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30 às

11h30 e das 13h30 às 17h30, contados da convocação.
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11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por

meio do e-maíl: licitacao@planalto.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável

pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-

mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por

qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou

navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do emissor.

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o

prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob

qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela

Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá

solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-maíl, prorrogação

do mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a

instrução do processo, vedada a Inclusão posterior de documento ou

informação aue deveria constar do processo desde a realização da sessão

pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
de Preços atualizada ou não atender às exigências habilítatórias, a Pregoeira
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta

que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente

Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de

desclassificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por

extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão

inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;
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11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados

da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no

art. 69, § 2° combinado com o artigo 66, § 4°;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),

com até duas casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob

pena de desclassificação.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo

sobre Informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao llcitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação

serão formuladas por escrito, sendo facultado ao llcitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1 A documentação constante no Item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em

original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no
prazo máximo de 03 ftrêsl dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema

eletrônico, no seguinte endereço; Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro -

Planalto - PR, CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações

e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech Malinski. O envelope

contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou

empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
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12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da

documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro
lugar, o pregoeiro(a) o declarará vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem

crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de

aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante

poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de

recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência

desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio

eletrônico via internet, no site: www.comprasqovernamentals.gov.br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco)

dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do

prazo estabelecido:

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
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13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para

determinar a contratação.

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores

á realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele

dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43. §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em

primeiro lugar será declarado vencedor.
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15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação,

será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem

de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que

atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado

vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente

vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade

competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração á

aquisição do objeto licitado.

16 DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DOS ITENS

16.1. O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos, após o

recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e acompanhados

da respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a á fiscalização

do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se á Prefeitura

Municipal de Planalto, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber

o objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as

especificações do contrato assinado.

16.2. O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na

Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, no

município de Planalto-PR, de segunda á sexta-feira, das 7h30 ás 11h30 e das 13h ás
17h;

16.3. O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro uso. Deverá constar

Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes

na Lei Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em

regulamentação específica da ANVISA;

16.4. Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela

legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n. °

6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos técnicos

definidos em regulamentação específica da ANVISA;
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17 DAS OBRIGAÇÕES

17.1 São Obrigações da CONTRATANTE:

17.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

17.1.2 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

17.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

17.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;

17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;

17.1.6Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;

17.1.7 Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações e
solicitar expressamente sua substituição.

17.1.8A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.2 São Obrigações da CONTRATADA:

17.2.1 Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as
especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula,
não sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais
condições estabelecidas entre as partes;

17.2.2 Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

17.2.3 Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo
garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e
demais informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas

vigentes;

17.2.4 Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

17.2.5 Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos
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equipamentos apresentados na proposta;
17.2.6 Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada, sem ônus para o município;

17.2.7 Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias o
objeto com avarias ou defeitos;

17.2.8 Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou
defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria Municipal de
Saúde;

17.2.9 A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, a prestar
assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional para o
Município de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

17.2.10 No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver substituição, o
prazo de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da substituição
das peças defeituosas ou do objeto.

17.2.11 Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no período de assistência técnica,

a Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante em substituição.

lã DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária

da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da

apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

18.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA,

CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

18.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção

por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado.

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

19.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.

19.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
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econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

19.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Planalto.

19.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

19.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e
noventa e três reais e noventa e nove centavos).

19.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são
oriundos de recursos livres do Município de Planalto. Os recursos orçamentários
correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

01780 09.126.10.301.1001.2027. 4.4.90.52.00.00.00000

20 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanclar-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo IV deste Edital.

20.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao
Contratado a Impressão e assinatura do Instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento.

20.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para
retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das
vias originais prevista no item anterior.

20.4 Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
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adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do
contrato social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de
identidade do representante.

20.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.

21 DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ

CONTRATUAL;

21.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades;

21.1.1.1 Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de

desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as

penalidades dos itens seguintes;

21.1.1.2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,

segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

21.1.1.3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
21.1.1.4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso

de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar

de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições

estabelecidas neste Edital;

PROPOSTA - FASE PRE

21.2 DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
21.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

21.2.2A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
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3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

7. Comportar-se de modo Inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

21.2.3A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da

infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,

injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total

percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatáho em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias

contados da ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição

do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do

fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso

por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,

motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais

sanções cabíveis;

21.2.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e

10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do

Código Civil.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que

incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que

incorram em outros ilícitos previstos em lei.

21.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de

interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-

la em virtude de vício insanável.

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade

dos atos que diretamente dele dependam.

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela

Administração.

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos

que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público

ou aos demais interessados.
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22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Planalto - PR.

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios

do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunlclpal.com.br/amp/. e no
Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico
www.pianalto.pr.qov.br/.

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e
os licitantes.

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
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fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

24.5 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos

cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico

destinado a fundamentar a decisão.

24.6 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer

documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos

princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.

24.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem

enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável

pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.

24.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação

de documentação referente ao presente Edital.

24.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de

expediente normal na Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente

disposto em contrário.

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem

que caiba às Licitantes direito à indenização.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado

o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

24.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPFÍASNET através do site

http;//www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
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Licitações do Município de Planalto.

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, Inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

24.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e
interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licítador, por
interpretações errôneas ou inobservâncias.

24.18 A proponente deverá indicar á Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente

atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o

retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos,

não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.

24.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de

Planalto, quanto do emissor.

24.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

24.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de

lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances

continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.

24.20 Se a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a lOmin (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h
(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIACHAT.

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e
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horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação

do Pregoeiro(a) em contrário.

24.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será

competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

24.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;

ANEXO III Modelo de Declaração Unificada;

ANEXO IV Modelo Declaração de Garantia

ANEXO V Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR, 01 de março de 2023.

LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE PREGÃO N° 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de

Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1.Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de

Saúde do Município de Planalto - PR. Conforme segue as especificações e quantidades

estabelecidas no Termo.

2. ÓRGÃO INTERESSADO

2.2. Secretaria Municipal de Saúde.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.Angela Regina Garcia Caneppa.

4. DA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO
4.1.0 equipamento objeto deste processo licitatório tem a função de Prevenção de Morte

Súbita, pois permite o monitoramento continuo do paciente e identifica o início de um
episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida apresentando um
alarme visual e sonoro alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com
choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da

parada cardlorrespiratóha.

4.2.A desfibrilação cardíaca é manobra fundamental nos casos de ressuscitação
cardiopulmonar. O desfibrilador externo é o equipamento adequado por sua facilidade de
uso, possibilitando o fácil manuseio.

4.3.0 aparelho aumenta de menos de 5% para mais de 80% as chances de sucesso em um
atendimento na parada cardiorrespiratória associado à fibrilação ventricular. Cerca de 90%
dos casos de POR estão associados à fibrilação ventricular e a chance de reverter uma
fibrilação ventricular cai cerca de 10% a cada minuto de atraso na desfibrilação, o que
justifica a necessidade do pronto acesso ao desfibrilador até que chegue uma Unidade de
emergência Móvel.

4.4.0 valor estimado foi apurado a partir do calculo da média dos valores obtidos entre
orçamentos recebidos de empresas distintas, Banco de Preço, Internet e contratos de
outros municípios, sendo desconsiderado do cálculo o valor de maior variação dos demais.
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4.5. Responsável pela cotação de preços: Angela R. G. Caneppa.

5. DOS PRODUTOS

ITEM I OBJETO

01 Cardioversor, desfibriiador para

desfibrilação externa semi-automática

- DEA, desfibrilação manual e

marcapasso externo, monitor

multiparamétrico (ecg + oxímetro + pni

+  freqüência cardíaca) descrição

básica equipamento eletrônico

médico-hospitalar utilizado para

monitorização cardíaca e de sinais

vitais, para produzir choque elétrico

para reversão de parada cardíaca ou

arritmías, e manutenção do ritmo

cardíaco através de marcapasso
externo. Especificações técnicas

mínimas desfibriiador bifásico, com

módulo de desfibrilação externa

automática, dotado de pás em

tamanho adulto e infantil,

intercambiáveis, de encaixe rápido no
corpo do aparelho; leitura do ecg

realizado pelas pás externas por

impedância; monitor com tela de Icd

colorida de alta resolução com

dimensão mínima de 6 polegadas,
com indicação de carga da bateria,

derivação, velocidade, amplitude,
traçado eletrocardiográfico e dos
valores de freqüência de pulso, carga i

selecionada e entregue, oximetria de
pulso, pressão arterial não invasiva

(mínima, média e máxima),
respiração; indicadores de carga: sinal
sonoro de equipamento carregando e
de carga completa; indicador de fonte

externa ou bateria recarregável;

Qtd VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

01 R$26.893,99 R$26.893,99
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circuito protegido contra desfibrilação;

marcapasso não invasivo: com modo

de demanda e fixo, freqüência mínima

entre 40 á 180 ppm amplitude: de 10

ma a 200 ma (resolução de 5 ma),

precisão 10%. Desfibrilação: mediante

onda bifásica com carga de energia na

faixa mínima até 200 joules, com

função de carga e disparo através do

painel e das pás de desfibrilação, com

indicação visual da carga selecionada

e  entregue apôs acionamento;

aplicação de choque: por meio de pás

(adesivas) multifuncionais ou pás de

desfibrilação, desfibrilação não

sincronizada e sincronizada

(cardioversão): anula carga manual, e
automática após 02 minutos, em caso

de não acionamento pelo operador;

com desfibrilador automático dea.

Parâmetros mínimos das funções:

ECG de 8 derivações; análise de

segmento ST e análise de no mínimo

20 arritmias; faixa mínima de

freqüência cardíaca: de 30 a 300 bpm;

detecção e rejeição de marcapasso;

proteção contra descarga e

interferência de desfibrilador e bisturi

eletrônicos; pressão não invasiva;

modos manual e automático; intervalo

mínimo do modo automático

programável entre 5 e 120 minutos,

faixa mínima de medida: O a 150

mmhg; válvula de pressão excessiva;

oximetria de pulso: sp02; impressora

térmica: para registro com

acionamento automático e manual em

rolo de papel convencional:

aproximadamente 50 mm (largura)x

30 m (comprimento máximo) deve ser



MUNICÍPIO OE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
E~mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

leve, resistente a quedas, vibrações, à

água e poeira, atendendo a uma das

normas: ip 33. ip44 ou 1p55: dotado

de bateria recarregávei e substituível

com autonomia de funcionamento

mínimo de 02 (duas) horas para a

monitorização contínua de ate 200

joules; memória interna para

armazenar o traçado do ecg e

eventos, além de possibilitar o

armazenamento e transferência de

dados; Deve conter conjunto completo

de cabos para alimentação da rede

elétrica (bivolt — 110 1220 v ac) para

seu funcionamento ou recarga.

Gabinete eletricamente isolado, corpo

único, com alça ergonômica para

transporte manual.Devem ser

fornecidos os seguintes acessórios: 01

par de pás permanentes de

desfibrilação adulto 01 par de pás

permanentes de desfibrilação infantil,

cabo adaptador para pás do DEA, 04

pares de pás multifuncionais adulto

para marcapasso, monitoração e

desfibrilação. 04 pares de pás

multifuncionais infantis para
marcapasso, monitoração e

desfibrilação. 02 cabos de ecg de 5

vias para uso adulto / pediátrico, bem

como cabo acessório para ECG de 12

derivações, 01 cabo de ecg de 3 vias

para uso neonatal (cabo tronco mais

rabichos) 01 cabo tronco para
oximetia, 02 sensores permanentes

tipo clip para adultos, 02 sensores

pediátricos permanentes 01

mangueira de conexão de pni;

manguitos livres de látex, laváveis,

com braçadeiras de nylon e velcro.
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nos tamanhos adolescente, adulto,

obeso, pediátrico e neonatal tamanhos

2  e 4* 05 rolos de papel

termossensível para ecg» 01 cabo de

alimentação padrão abnt, 3 pinos- 01

bateria de lítio selada, recarregável' 01

manual de operação* garantia de 12

meses contra defeitos de fabricação

para o equipamento e de três meses

para os acessórios:assistência técnica

no estado do paraná. Bolsa para

condicionamento do aparelho e de

todos 08 acessórios, catálogo do

equipamento deverá ser apresentado

em língua portuguesa, manual de

manutenção, instalação e operação.

Equipamento com registro na
I ANVISA. I I ^

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

É obrigatória a apresentação de catalogo completo do equipamento juntamente com a
proposta para que a equipe técnica comprove as características ofertadas.

5.1. O total dos itens estima-se em R$ 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e

três reais e noventa e nove centavos).

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS
6.1.0 equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos, após o

recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e acompanhados da

respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização do objeto

licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de Planalto,

através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não

se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as especificações do contrato

assinado.
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6.2.0 equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua

Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, no município de

Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h;

6.3. O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro uso. Deverá constar

Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes na Lei

Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica

da ANVISA;

6.4. Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela

legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n. °

6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos técnicos

definidos em regulamentação específica da ANVISA;

6.5. Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita conformidade com as

especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, á qual se vincula, não

sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais condições

estabelecidas entre as partes;

6.6. Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos, respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus

empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente,

causar ou provocar á Contratante e a terceiros;

6.7. Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo

garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais

informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes;

6.8. Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de

garantia ou validade;

6.9. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos

apresentados na proposta;

6.10. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciáhos e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
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fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada, sem ônus

para o Município;

6.11. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias o

objeto com avarias ou defeitos;

6.12. Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou

defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria Municipal de Saúde;

6.13. A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, a prestar

assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional para o Municipio

de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

6.14. No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver substituição, o prazo

de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da substituição das peças

defeituosas ou do objeto.

6.15. Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no período de assistência técnica, a

Licitante Vencedora deixará outro aparelho OEA semelhante em substituição.

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretaria de Saúde desta municipalidade.
7.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços executados

e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas.
7.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do

contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir qualquer duvida e
pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário
para a regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da lei

n°8666/93 e suas alterações.
7.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto será

acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Angela Regina Garcia
Caneppa, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei
n°8666/93.

Planalto, 20 de dezembro de 2022.

Angela Regina Garcia Caneppa
Secretária Municipal de Saúde
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EDITAL DE PREGÃO N° 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardíoversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licítantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa , estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n° , neste ato representada por

cargo. RG , CPF , (endereço), vem por meio desta,
apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 012/2023 em epigrafe que
tem por objeto a Implantação de Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR., em atendimento a as
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Especificação Marca e

Modelo

Unidade Quantidade Valor

Unitário R$

R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDilAL DE PREGÃO N° 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO -

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

Pelo presente instrumento, a empresa , CNPJ n° , com sede na

através de seu representante legal infra-assinado, que:

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei

Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, bem assim que

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa. empresa de pequeno porte

ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,

não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n°

8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes

impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
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3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão

público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela

licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da

empresa é o(a) Sr.(a) , Portador(a) do RG sob n°

e CPF n° , cuja função/cargo

é  (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela

assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo

que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço;

E-mail:

Telefone: ()

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) , portador(a) do
CPF/MF sob n.° , para ser o(a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° 012/2023 e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da

Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa

, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° .../2023, instaurado pelo
Município de Planalto PR, compromete-se a prestar garantia e assistência técnica dos

objetos descritos nos itens , nos seguintes termos e condições:

1. A manutenção corretiva no(s) equipamento(s) será realizada conforme preconizado pelo

fabricante, sem quaisquer ônus extras de peças e/ou serviços durante o período da
garantia de cada item, para o Município de Planalto PR;

2. Será assegurada uma garantia mínima de 12 (doze) meses sobre o objeto descrito no

item 01 do Termo de Referência que acompanha no edital desta Licitação do Município

de Planalto PR, contada a partir da data de entrega/recebimento do objeto;

3. A assistência técnica de manutenção, suporte serão realizadas nos locais onde se

encontrarem instalados os equipamentos, por meios próprios ou por intermédio de

empresa credenciada, a fim de manter em perfeita condição de uso, sem ônus

adicionais para o Município de Planalto PR;
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4. Será disponibilizado "Central de Atendimento" para abertura de chamado de Assistência

Técnica, em dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h),
indicando os telefones e/ou e-mail de contato;

5. A solução do problema para os objetos deverá ser de até 48 (quarenta e oito) horas
corridas e contados após abertura do chamado técnico, incluindo a troca de peças e/ou
componentes mecânicos ou eletrônicos. Caso não seja possível solucionar o problema,
a contratada deverá providenciar um objeto compatível com a solução em caráter
temporário dentro do referido prazo;

6. Instalar peças e componentes mecânicos ou eletrônicos para substituição com padrões
de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s)
equipamento(s), sempre "novos e de primeiro uso", não podendo ser recondicionados;

7. Responsabilizar durante o período de garantia dos objetos pelos custos de manutenções
(fornecimento e substituição de peças com vícios ou desgastes, falhas ou com defeito
de fabricação bem como a mão-de-obra para a sua instalação, remoção do equipamento
e frete para manutenção do equipamento fora do estabelecimento da Secretaria de

Saúde;

8. Em caso de descumprimento qualquer obrigação assumida neste Temo de Garantia e
Assistência Técnica ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e
8.666/93, bem como às penalidades previstas no item 11 do Edital de Licitação referente
ao Pregão Eletrônico n° .../2023 do Município de Planalto PR.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EDITAL DE PREGÃO N° 012/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023

MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

ANEXO-V

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF

sob o n° 76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ
CARLOS BONI, Inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro inscrita no CNPJ sob o n° , com sede

na cidade de neste ato representado pelo(a) Sr.(a) , portador do CPF n°

, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei
8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da

licitação realizada através do Pregão Eletrônico n° 012/2023, mediante as seguintes cláusulas
e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n° 012/2023 - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como
demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações
assumidas pelo presente contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da

Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o

recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da

Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55,

inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTFRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e

legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTfRATANTE isentará a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente

de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de

expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital
012/2023 - pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos recursos livres. Os
recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES

Conta da despesa

01780

Funcional programática

09.126.10.301.1001.2027.

Destinaçâo de recurso

4.4.90.52.00.00.00000
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PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter

durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital

(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGF?AFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.

PARÁGFRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos
casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PAFRÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de
valores que contenham todos os documentos comprobatórlos para a referida recomposição,

conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a
assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de

Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, ENTREGA E VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias
consecutivos, após o recebimento da Solicitação de Compra, os mesmos deverão ser novos e

acompanhados da respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à

fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura
Municipal de Planalto, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o

objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as

especificações do contrato assinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de
Saúde, localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP:
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85750-000, no município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das

13h às 17h;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O equipamento deverá ser inteiramente novo, lacrado, primeiro
uso. Deverá constar Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme requisitos
técnicos constantes na Lei Federal n. ° 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em
regulamentação específica da ANVISA;

PARÁGRAFO QUARTO - Deverá fornecer equipamentos que preencham os requisitos básicos
estabelecidos pela legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei
Federal n. ° 6.360/1976, Portaria n° 15/88, Resolução RDC n° 14/2007 e demais requisitos
técnicos definidos em regulamentação específica da ANVISA;

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá realizar a entrega do equipamento solicitado em estrita
conformidade com as especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à
qual se vincula, não sendo admitidas retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou
demais condições estabelecidas entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta
ou indiretamente, causar ou provocar á Contratante e a terceiros;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os equipamento deverão ser acondicionados conforme norma do
fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do
produto e demais informações exigidas na legislação em vigor e em conformidade com as
normas vigentes;

PARÁGRAFO QUARTO - Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

PARÁGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma
marca dos equipamentos apresentados na proposta;
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PARÁGRAFO SEXTO - Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e prevídenciários e outros custos decorrentes direta e

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da

contratada, sem ônus para a Contratada;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de
15(quinze) dias o objeto com avarias ou defeitos;

PARÁGRAFO OITAVO - Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses
contra vícios e/ou defeitos de fabricação a contar da data de entrega junto a Secretaria

Municipal de Saúde;

PARÁGRAFO NONO - A Licitante Vencedora se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze)
meses, a prestar assistência técnica contra vícios e/ou defeitos, sem qualquer ônus adicional

para o Município de Planalto, contados a partir do seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO DÉCIMO - No caso de haver defeitos no bem e, se consequentemente houver
substituição, o prazo de assistência técnica deverá ser contado a partir da nova data da
substituição das peças defeituosas ou do objeto.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Havendo a necessidade de manutenção do aparelho no
período de assistência técnica, a Licitante Vencedora deixará outro aparelho DEA semelhante
em substituição.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada,
que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o
desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional
da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de
comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência
energética e redução de consumo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à
redução do consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando
o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas
de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo

de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças
religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da

empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de

adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos

serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de

aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em

desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por
material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu

aproveitamento;
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a
fim de reduzir a impressão de documentos;

a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar

preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado

com madeira de origem legal.

b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em

aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e

da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital;

f) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;
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g) Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações

e solicitar expressamente sua substituição.

h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do

Pregão Eletrônico n° 012/2023 e da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;

d) atender aos encargos trabalhistas;

e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° 012/2023, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:

a) Advertência;
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b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
o) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PAFRÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre
o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública
e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem

prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores

às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura

imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas

disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que

incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTF?ATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

Página 53



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: pianalto(a)pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar

ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas

obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de

21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa

do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros

referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais
do Município de Planalto - Pr, pelo CONTFRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, §
1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento semente
resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento.

Página 54

0192



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaftD.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao
interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o
Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTFRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexlstindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo
ao Contratado a Impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
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d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega

das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei

Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste

contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que

seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens

financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam

prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste

contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam

da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n° 012/2023 - Pregão Eletrônico e na proposta

apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,

independentemente de transcrição.

PAF^GRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das

obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTF^TADA, tais como a prorrogação de

prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma
ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições

estipuladas neste contrato e ainda:

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela

Página 56

ni94



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planaítD.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CONTRATADA:

b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos
competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto
contratado;

d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;

f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Gilmar Luiz Scherer, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;
c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de
referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos
em desconformidade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo 1 do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e
f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências disciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica
sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
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responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus

empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a

quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da

CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por
ocasião da assinatura do contrato, deverá Indicar preposto, aceito pelo gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;

b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato
com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de
domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Planalto - Pr, de de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

CONTRATADA

Página 58



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

TESTEMUNHAS;

Página 59

119Í



02/03/2023,07:31 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" N" 012/2023

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com
base na Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei
n° 8.666/93 e complementares. em sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, n° 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO sob n° 012/2023, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto - PR.
VALOR TOTAL: RS 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e
noventa e três reais e noventa e nove centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS
LANCES: Dia 14 de março de 2023, a partir das 09h00min.

^  FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser
^  obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto, através

do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de
solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site
vvww.comprasgovernamentais.gov.br.
SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

LUIZ CARLOS BONl

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:20188C99

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 02/03/2023. Edição 2721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

0198
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO"

O município de planalto faz saber aos interessados que
com base na Lei Federal hb 10.52O de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal de ns 2727/2007 de 26/06/2007 e,

subsidiariamente, à Lei 8.666/93 e complementares, em
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n® 1.583, fará

realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n2
008/2023, conforme descrito abaixa:

OBJETO; Aquisição de equipamento Cardioversor para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município
de Planalto - PR.

VALOR TOTAL: RS 26.893,99 (vinte e seis mil e oitocentos e
noventa e três reais e noventa e nove centavos).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES:

Dia 14 de março de 2023, a partir das OOhOOmIn.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido editai poderá ser
obtido Junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto,

através do Portal de Licitações do Município de Planalto,
^través de solicitação via e-mail: licltacao(a>ptanaito.pr.gov.br
ju através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

-SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

AQÜÂRUJS
Clube de Campo

EDITAL OE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Aquàtius Oube de Campo, Juntamente com os demais m<Tni)r<yi

da tíirteoda no uso de suas atribuições legais, com base no artKjo 00 do seu fstatuui Sotial,

resolve;

1'^ Convocar todos os sócios patrimoniais para o Assen»bíelki

Extroordináiia 3 realizar-se no dia 09 de março de 2023, 3 ser instolada hs ISh.íOmin eni

primeira convocaçiío tom malona absoluta dos sócios a ás I9h30mln em sequnda chamada,

desde pue supehor a 20 (vinte) membros, cor^forme o artigo 99 do Estatuto Sívriai i\as

dependêndas do Aquánus Clube de Campo, sito na Rua Aquárlus, 5/n, na cidade de Planalto,

no Estado do Paraná, com a seguinte oraem do dia;

- Z^>rr:ivaÇdo <li> < I estatuto;

^trad..
- Eleição e posse da nova tíiretorta conforme estatuto, (novas chapas deverão ser

é cinco dias antes da assembléia conrorme artigo õõ do Estattito S*>clal).

Planaltt5/PR, 10 de fevereiro de 2023.

, /J/J,
. . j. )
MAROO àuNlpR COP^l ABREU

Presidente do AquSffijs Tiube de Campo

fO® f>w«irdK.rr»

rzo

wo. je.6»s.a77.-ooüi-

gorrAL oe convocação n- oiízozs

A Proaldonte do Contralho Municipal dos OiroHoe da Criança « do
de suas sp-ibuiçOeea convoco na entidades govorrvamnnlaia o nâo Qovornz
na èroii da intáncin e nüotescônci» para c pnmeiro fómm a osi roatizaiío
de 2023 B» USrOO horas na stKlie da Sscrnlaníi a<s AsntatBiMia
SoSadade. 720, Centro. Pieiialtu, Paraná a nm do dalfcorar a ordam do Oia-

„ POOBB dae oniiOadea nao goveinamortai», ad-Mooenrrtaa. psetoral da
criais, reprosantant^ As&oc«»çSio de Pais, Mestren n r- uiváon^oii quo farão paru»
como mãmbros tio CMDCA " ' '' r-t.—.-»-,- n-,*--.-.» „Cons^ho Muntópai dt» Dir»!os da Crtanga o do

Assuntos Gerais

Plartalln, Pr. 01 ao março do 2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREG.^O PRESENCI.AL N" 0113/2023

O Prefeito do Município de PInnallo. Estado do Paraná, considerando o parecer
do Pieeociro e Eiiuipe dc Apoio, dc confonnidadc com a .ATA de Scsslo Pública
de Pregão Presencial iT. (M).3.'202í. lavrada em 06 dc fevereiro dc 202.3.
HOMOLOGO o resultado .Oiia! do Processo Licitaiório. na modalidade Pregão
Prciciiciai, Tipo Menor Preço por Itcin dc acordo com o abai.\o descrito:
OB.fETO: Aquisição dc Gcneros AiimcnTicios- a serem usados na niunnicnçáo
das atividades dos Programas ■' Projclos c Oficinas tais como: PAIF. PETl,
AFAI, Fi.A. IGDBF, PP.AS. Fatnilia Paranaense. Serviço de Convivência c
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolvidos pela Secretaria de
Assisicucia Social c pelo Ccuno de Referência da .Assistência Social (CRAS).

EMPRESA: DAVINIO E RIDINEI ATACADO LTD.A
LOTE: 01 iTEM:i4. 15. 20. 31.
VALOR TOTAL: RS 2.161 ,50 (dois mil cento e sessenta e um reais e cinctuenia
centavos).

EMPRESA: MENUSSl & MENUSSi LTD.A
LOTE: 01 ITEM: 0.3, 12. 19, 22. 34, 37. .59, 43. 53. 59. 61, 69. 71, 86.
LOTE: 02 ITEM: 04, 06, f)8, 12. 14, 16. 19.
LOTE: 03 ITEM: 10.
VALOR TOTAL: RS 17.780.10 (dezessete mil setecenios e oitenta reais e dez
centavos).

EMPRES.A: MULTfNECOClOS JMC LTDA
LOTE: O! ITE.M: 08, 25. 26.
VALOR TOTAL: R.S 2.540,00 (dois mil quinhenios e qtiarenta reais).

EMPRESA; SUPERMERCADO LINK LTDA
LOTE: 01 ITEM; 01,02, 04.05. 06, 07, 09. 10. 11, 13, 16. 17, 21. 23, 24, 28, 29.
32. 33. 35, 36. 38. 40, 41. 42. 44. 45. 46. 47. 49. 50. 52. 54, 55, 56. 57. 58. 60.
62, 63. 66. 67. 68, 70. 72. 73, 74, 75, 76. 77, 79. 80, 82, 84. 85, 88, 89.
LOTE; 02 ITEM: Oi, 05. O.s, (17,1)9. 10. 1 1, 13, 15. 17. 18.
LOTE: 03 ITEM: 01, 02, 03. 05, 06, 07, 08. 09.
VALOR TOTAL: RS 139.777,10 (cento e trinta e nove mil setecenios e setenta
e sele reais e de/ centavos),

EMPRESA: SUPERMERCADO MARTINKOSK] LTDA
LOTE: 01 ITEM; 27. 30.48. 51. 64, 65. 78. 81. 83. 87. 90.
LOTE: 02 ITEM: 02.
LOTE: 03 ITEM: 04,

VALOR TOTAL: R$ 6.207,00 (.seis mil duzentos e sete reais).

DATA: 15 de fevereiro de 2023.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

EDITAI. DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N« 003/2023 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI. na guainjacle de Piegoeira dci l^uiiicipio ue PInoBttb,
Estmio cio Pnmna. líomeacio pela Porinria n" 123í?0Z2. de ?1 de lunho ne ?022, em cumprinierito á
L«i t-edeial cs n° 16.520 <i» 51 üb lultio <te 2002, Deoielii Municipal Oe o" 2727/2007 lie 26/06/2007 a
BubSKliunameiite pela L«i n' 8666 <ie 21 de juniio de 1993 e suas postenoivs ulteiaç&es o l«gisla<(àó
correlata. TORt^A PIJBLICO, u lesullado Público de Licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL. ti|>o MENOR PREÇO, referente

1. Objeto da Licitação
1.1 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, a serem usados na manutenção da.s atividades dos

Rfogramas ' Ptojelos e Olicinas tais como: PAIF. PETl. AFAI, FIA. IGDBF, PPAS. Famiha
Paranaense, Serviço d© iSonvivéncia e Fortalecimenlo de Vinctilos (SCFV) desenvolvidos pela
Secretaria de Assistáncia Social a pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

2. Eriipreeiis Partieipantes:
21 -SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP,
2.2 - SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME;
2 3 - MENUSSI & MEt^JUSSI LTD.A
2.4 - MULTiNEGDCIOS JMC LTDA
2.6 - DISTRIBUIDORA TiO IVO LTDA
2 6 - DAViNfO E RIDINEI ATACADO LTDA

Situação- Clasf.ifipsda

3. Empresas Vencedoras:
3 1 •• SLIPERfutERCADO LINK LTDA -- EPP pessoa liindlca com inscnçfio no CNPJ

01 946.439/0001-V4, com sede no município de Planalto, estado do Paraná ciasaiticada em 1" lugar
Sm nos Itons 01, 02, 04. 05, 06. 07, 09, 10. 11, 13. 16, 17, 21, 23. 24, 26, 29 32, 33 35, 36 38, 40, 41,
42. 44. 45. 46, 47, 49, 50, 52. 04. 65, 56. 57, 68, GO. 62. 63, 36, 07, 60. 70. 72, 73, 74, 75. 76, 77, 79,
80, 32, 04. 05. 06. 09 do lóie 01, nos Itens 01, 03. 05. 07. 09, 10, 11, 13, 15, 17. 16 do lote 02. riu»
Itens 01, 02, 03. 05, 08, 07, 08, 09 do lote 03. totalizando a iiripoitaticia de R$ 133.777,10 (cento e
trinta e nove mil setecentos e setents e sele reais e dez centavos).

3.2 - SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, pessoa juridica com inscrição no CNPJ
2e.9í7.650.'0001-90. com sede em Planalto - PR classificada em 1" lugar em nos itens 27. 30, 48. 51.
64, 65, 76. 81. 63, 87. 90 do lote 01. no item 02 do lote 02 e no item 04 do lote 03, totalizando a
imponãncia de R$ 6 207,00 (seis mil duzentos e sete reais).

3.3 - MENUSSi 6 MENUSSi LTDA, peasoo jurídica com inscrição no CNPJ 05 469.735/0001-
44, com sedo oni Planalto - PR classificada em T-' lugar em ncs Itens 0:i, 12, 19. 22, .34, 37, 39, 43, 53,
59. 61. 69, 71, 66 do lott> 01, nos Itens 04. 06. 00. 12. 14. 16. 19 <lo lote 02 e no item 10 do lote 03,
lalBÍlzandoa impuiiancia da R$ 17.7S0. tO (dezessete niil seleconlo» a oitenta leuis edez cetilavci»),

3.4 - MULTINEGQCI03 JMC LTDA. pessoa )Utidica com insciiçíio no CNPJ 43.882.979/OCOl-
81, com seda em Realeza - PR, Casslfcada om 1" lugar em nos Itens 08. 25. 20 do lote 01,
totalizando a importância ce RS 2 540,00 (dois mil quinhenios e quatenla leaisi.

3.5 - DAVINIO E RIDINEI ATACADO LTDA pessoa jurídica com inscrição no CNPJ
24.37.907'00Ol-25, com sede no município de Santa Izabel do Oeste, estado do Paraná, cíassificacla
em 1» lugar am nos itens 14, 15, 20, 31 do lote 01, totalizando a Imponância de RS 2 161,50 (dois mil
cento # sessenta e um reais e cinqüenta centavos)

4. Oats da Abertura:
4.1 A Licitação Piogão Presencial N» Q03/2O23 de 23 ile janeno de 2023 leve sua atie/tura em

reunião realizada pela Pregoeira no dia 06 de fevereiro de 2023. as 09.00 horas, na sala de licitações
da Prefeliiira Miinicpsi de Plarialui, Estarlo do Paraná, na Ptaç» Sâo Francisco de Assis. ri° 1563,
Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2023.

CARLA SABRINA RECH MALÍNSKI
Pregoeira

oJ9B


