
Protocolo 1.958/2023

De: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 14/02/2023 às 10:19:18

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMS-AS-AF, SMS-ADM-CC, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Prezados,

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 00.802.002/0001-02,
com sede na Estrada Boa Esperança, nº 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul/SC, por seu procurador devidamente constituído, vem
perante Vossa Senhoria, apresentar Requerimento de Cancelamento Amigável, assinado eletronicamente (Certificado Digital -
ICP-BRASIL)  de acordo com a MP 2.200-2/2001.

 

Favor confirmar recebimento e informar a forma de acompanhamento do julgamento, se for online informar
quais os dados necessários e o link, se não, qual o telefone e servidor responsável por prestar as
informações.

Cordialmente,

Vitor Moraes

Anexos:

00_Procuracao.pdf

193_2023.pdf
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina

(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

 

  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código fb75dac4559376c1d5c7d6a64c402a2c6568bbc0cdc0699dd500bc55d6796b06 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único 
denominado NID 100179 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Procuração - Jordi Sardanha Custódio 30.06.2023", cujo 
assunto é descrito como "Procuração - Jordi Sardanha Custódio 30.06.2023", faz prova de que em 
13/12/2022 13:53:34, o responsável Altermed Material Medico Hospitalar Ltda (00.802.002/0001-02) tinha 
posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de 
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 13/12/2022 14:07:34 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xd7b99a2dc4138f8ad163ebc127a538fe275e88d0b1cd377a363b08dbfad05fa3. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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                Ofício: 193/2023 
                    

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 
  
- - - - - - - - - - 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO: 134/2022 – CI: 26292  - Item: 23 
 

 

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, com 

sede na Estrada Boa Esperança, nº 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul/SC 

por seu sócio administrador e procuradores devidamente constituídos, 

vem perante Vossa Senhoria, apresentar REQUERIMENTO DE 

LIBERAÇÃO AMIGÁVEL DE COMPROMISSO, conforme 

abaixo transcritos os fatos e fundamentos. 

 

 
URGENTE 

 
 

Preliminarmente.  
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DA OBRIGATORIEDADE DE ACEITAÇÃO DE PROTOCOLOS VIA E-MAIL 

Este requerimento é assinado digitalmente e tem garantia jurídica dada pela Medida Provisória 
2.200-2/2001 que vigora como lei, ou seja, uma assinatura digital tem validade jurídica igual à uma feita 
em papel e autenticada em cartório. Neste momento de pandemia, se tornam essenciais as medidas que 
possibilitam a solução das demandas da população sem deslocamentos desnecessários, indo ao encontro 
da Medida Provisória 983 de 16 de junho de 2020 que dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em 
comunicações com entes públicos. 

Desta forma, considerando a obrigatoriedade de recebimentos de arquivos com assinatura digital, 
a forma de envio por e-mail também deve ser aceita, visto ser o modo mais comum de interação 
eletrônica. 

Importante ressaltar que é obrigação de qualquer servidor público o processamento de 
solicitações administrativas, podendo a conduta ser tipificada como crime de prevaricação, previsto no 
Código Penal.  

Na esfera federal o Decreto Nº 9.094/2017, que deve ser utilizado analogamente pelos outros 
entes, prevê: 

Art. 5º No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo federal observarão as seguintes práticas:  

I - gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de 
fevereiro de 1996; 

II - padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros 
documentos congêneres; e  

III - vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto 
quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente.  

§ 1º Na hipótese referida no inciso III do caput, os serviços de protocolo deverão prover as 
informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao 
requerimento. 

 § 2º Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a 
entidade do Poder Executivo federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá 
providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou à entidade do Poder Executivo 
federal competente. 

 § 3º Quando a remessa referida no § 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado 
imediatamente do fato para adoção das providências necessárias. 

 Note-se que é vedado aos agentes públicos a recusa de recebimento de protocolo, a não 
ser na hipótese de manifesta incompetência, caso este que é obrigatório prestar as informações necessárias 
para que o interessado possa dar prosseguimento ao requerimento. 

DO PRAZO DE JULGAMENTO E DECISÃO CONGRUENTE 
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No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de lei própria que regule o 
processo administrativo, a Lei 9.784/99 deve ser utilizada por analogia e subsidiariamente, mesmo que 
em outros entes federativos. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REVISAO 
DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. NAO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO 
ART. 54 DA LEI 9.784/1999 POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
assentou o entendimento de que mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da 
Lei Federal 9.784, de 1º.2.1999, estão sujeitos ao prazo de decadência quinquenal contado da sua entrada 
em vigor. [...] 3. Ademais, ao contrário da tese defendida pelo agravante, a jurisprudência do STJ firmou-se 
no sentido de que a Lei 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais 
Estados-Membros e Municípios, se ausente lei própria que regule o processo administrativo local, 
como ocorre na espécie. (STJ, AgRg no AREsp: 263635 RS 2012/0251852-6, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Julgado em 16/05/2013) 

Sendo assim, solicitamos que seja enviado parecer e decisão final no prazo de 05 (cinco) dias, 
conforme a previsão do art. 24 da Lei nº 9.784/99:  

“Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos 
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força 
maior"  

Nesta esteira, cumpre esclarecer que Poder Público tem o dever de manifestar-se acerca das 
petições dos administrados no prazo de 05 dias, salvo por motivo de força maior, este por sua vez, deverá 
ser justificado no mesmo prazo para o requerente.  

Além de a administração ter que realizar a reposta no prazo acima, os atos administrativos deverão 
ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos conforme a previsão do art. 50 da 
Lei nº 9.784/99: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
[...] 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
[...] 
VI - decorram de reexame de ofício; 
[...] 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas 
e relatórios oficiais; 
[...] 
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato. 

Assim, cumpre salientar que o silêncio administrativo ou resposta aos ofícios de forma não 
congruente será considerado infração ao direito sempre que houver dever de agir pela Administração 
Pública, configurando-se assim um ato ilícito. 
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Diante de todo exposto, PRELIMINARMENTE: 

a) Requer-se, o recebimento do presente ofício para seu regular processamento, sendo que no 
caso de não ser de competência do referido setor, que nos seja informado o e-mail e 
contato do setor de protocolo, para dar andamento a esta solicitação. 
 

b) Requer-se, o julgamento imediato, a resposta, em conformidade com o referido artigo 24 da 
Lei nº 9.784/99, caso não for possível, deverá ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados do protocolo, sendo o silêncio entendido como ciência dos fatos 
anotados e o deferimento dos pedidos, bem como ciência do cancelamento do item em 
nosso sistema interno e do não fornecimento dos pedidos por ventura encaminhados. 

 

DO REQUERIMENTO 

I. DOS FATOS 

 

A empresa acima qualificada participou do processo licitatório, promovido através desta 
administração, sagrando-se vencedora no fornecimento de vários itens. Assim, foi pactuado o 
compromisso entre as partes, para a entrega dos produtos, com relação ao item 23 descrito no 
edital como ALCOOL HOSPITALAR 70,0% 1000 ML (SUPERFICIE FIXA), sua entrega se 
tornou impossível devido ao um equívoco na cotação do sistema interno dessa distribuidora.  

No momento da cotação ocorreu um erro humano ao digitar em seu sistema interno 
considerando o custo da caixa com 24 unidades do item. Ou seja, a empresa cotou o valor com o 
múltiplo de 24 unidades do item, o que caracterizou o preço inexequível. 

Sendo assim, vejamos: 

 

 
DESCRITIVO 

VALOR 
PROPOSTO 

VALOR 
CORRETO 

178 ALCOOL HOSPITALAR 70,0% 1000 ML (SUPERFICIE FIXA) R$ 3,5608 R$ 7,1216 

 

 

Diante da impossibilidade do cumprimento contratual especificamente com relação ao 
objeto do equívoco, o qual foi ofertado de forma equivocada por um erro humano, requer-se                       
a rescisão parcial amigavelmente por todo histórico dessa contratada com a contratante.  
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A Administração deverá analisar esse requerimento e interpretar com o princípio da 
razoabilidade. Explica-se. 

Para que haja melhor entendimento sobre o histórico desta requerente junto nas licitações 
públicas. A empresa Altermed, fundada a mais de 24 (vinte e quatro) anos, atua na distribuição de 
medicamentos genéricos e similares, instrumentos cirúrgicos, equipamentos cirúrgicos e de UTI, 
materiais de consumo médico, móveis hospitalares, produtos químicos e desinfetantes, soros, 
equipamentos de lavanderia, fios de sutura e a linha completa de materiais de consumo, ou seja, 
com portfólio de mais de 6.000 itens para atender toda a demanda de  hospitais, prefeituras, clínicas 
e consultórios especializados, possuindo centenas de clientes na área pública podemos citar os 
diversos fornecimentos realizados às SECRETARIAS DO ESTADO DA SAÚDE, aos mais 
variados e renomados CONSÓRCIOS DE SAÚDE e a QUASE TODOS OS MUNICÍPIOS 
DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL e agora em 
SÃO PAULO, e, como dito anteriormente, com vistas aos órgãos da administração pública direta 
e indireta com os mais diversos níveis governamentais e da administração pública. 

Nessa esteira, a cotação de um item ou outro item de forma errada, foi devido a ocorrência 
de erro humano, onde a empresa participa em média de 130 (cento e trinta) processos licitatórios 
semanais cotando mais 12.500 (doze mil e quinhentos) produtos para as administrações públicas 
totalizando um estimado de 50.000 (cinquenta mil) produtos por mês, sem contar as compras 
emergências por dispensa de licitação.  

Todo este esforço argumentativo é para demonstrar que a cotação de um ou dois itens de 
forma errada, foi devido a ocorrência de erro humano, totalmente escusável, visto que a empresa 
reiteradamente participa de licitações de forma idônea e séria. 

Nesta linha, também é necessário analisar o histórico da participação de licitações da 
recorrente com essa administração, sendo assim, resta evidente que a licitante não é uma empresa 
“aventureira” que entra nas licitações para tumultuar os processos, mas sim, uma empresa que de 
fato participa com o intuito de se sagrar vencedora e cumprir com as obrigações pactuadas, 
registra-se novamente que a empresa sempre trabalhou de forma idônea e responsável com 
esta administração e forneceu diversos produtos. 

 

II. DOS FUNDAMENTOS 

A rescisão amigável do contrato administrativo é um instituto previsto no artigo 79, II, da 
Lei 8.666, de 1993, condicionada à aquiescência das partes, senão vejamos: 

“Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

( ... ) 
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II - amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a administração”. 
 

No dizer de Hely Lopes Meirelles, “...o ato discricionário é aquele praticado com liberdade 
de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a conveniência, a oportunidade e 
a forma de sua realização”. 

Nesta linha, analogicamente como o que ocorreu foi erro na cotação do produto, vê-se o 
que dispõe o Código Civil: 

 

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, 
em face das circunstâncias do negócio.  

Art. 139. O erro é substancial  

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma 
das qualidades a ele essenciais; 

 

Assim, caso seja verificada hipótese de inadimplemento contratual como neste caso, devido 
ao erro substancial de produto divergente ao solicitado, o particular terá direito a pleitear a rescisão, 
que se dará com fundamento no art. 79, inc. II, amigável, portanto. Não lhe sendo reservada a via 
judicial, exclusivamente, como se poderia cogitar de uma interpretação literal. 

 

III. DOS REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

 

a) O cancelamento parcial amigável, considerando-se todo o histórico dessa 
contratada, referente apenas ao item 138, cumprindo-se os demais termos 
contratuais, considerando-se os fatos narrados desde que não haja a 
aplicação de quaisquer penalidades.   

 

b) Caso haja empenhos/contratos emitidos que seja prosseguido com a 
rescisão contratual, por fato superveniente impeditivo da execução 
contratual. 
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c) Com relação aos atos que não haja necessidade de publicação, requer-se 
sejam enviadas as comunicações e intimações obrigatoriamente pelos e-
mails contratos@altermed.com.br  e juridico@altermed.com.br.  

 

 

Nestes termos, pede deferimento 
Rio do Sul (SC), 14 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

_______________________________________1 
Altermed Mat Med Hosp Ltda. 

Maicon Cordova Pereira 
Gerente administrativo 

                                                           
1 Assinado eletronicamente (Certificado Digital - ICP-BRASIL)  de acordo com a MP 2.200-2/2001. 

MAICON CORDOVA 

PEREIRA:015886939

70

Assinado de forma digital por 

MAICON CORDOVA 

PEREIRA:01588693970 

Dados: 2023.02.14 10:17:01 -03'00'

1Doc:  Protocolo 1.958/2023  |  Anexo: ATA_1097_ALTERMED_MATERIAL_MEDICO_HOSPITALAR_LTDA.pdf (11/13)        10/50



  Protocolo 1- 1.958/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMS-AS-AF - Assistência Farmacêutica  - A/C Eleandro T.

Data: 14/02/2023 às 16:52:21

 

boa tarde

SEGUE EM ANEXO ATA 1097/2022, PREGÃO ELETRONICO 134/2022.

ELEANDRO, POR FAVOR FAÇA O PARECER E DEPOIS ME DEVOLVA PRA MIM CONTINUAR COM O
PROCESSO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

Anexos:

ATA_1097_ALTERMED_MATERIAL_MEDICO_HOSPITALAR_LTDA.doc
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Protocolo 2- 1.958/2023

De: Eleandro T. - SMS-AS-AF

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 16/02/2023 às 10:27:30

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMS-AS-AF

Licitação - Solicitações Gerais

 

 A Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF analisou o pedido de realinhamento da
empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ 00.802.002/0001-02, referente ao
item 23 do PE 134/2022 e manifesta-se não favorável ao realinhamento de R$ 7,1216 e sim ao valor R$
6,40. Informamos que a empresa não anexou notas ou orçamentos comprobatórios do reajuste solicitado.

Fizemos uma busca de preço com vários fornecedores locais e encontramos como menor valor
R$ 6,40. A empresa não fez nenhuma entrega total e nem parcial referentes aos empenhos 3119/2023 e
3139/2023 primeira e segunda compra  da Ata 1097/2022.

 Portanto, sugerimos que seja chamada a empresa subsequente, caso não seja aceito o valor
proposto, e aplicado a cláusula 13ª da Ata de Registro de Preço 1097/2022. Informamos que o
estoque na CAF se encontra zerado  do item questionado.  

_

Eleandro Tiecher 

Farmacêutico

Anexos:

1_1_.pdf

2_1_.pdf

3_2_.pdf

4_1_.pdf

5.pdf

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LE

A
N

D
R

O
 T

IE
C

H
E

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3

1Doc:  Protocolo 1.958/2023  |  Anexo: ATA_1097_ALTERMED_MATERIAL_MEDICO_HOSPITALAR_LTDA.pdf (13/13)        12/50



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LE

A
N

D
R

O
 T

IE
C

H
E

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3

1Doc:          13/50



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LE

A
N

D
R

O
 T

IE
C

H
E

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3

1Doc:          14/50



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LE

A
N

D
R

O
 T

IE
C

H
E

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3

1Doc:          15/50



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LE

A
N

D
R

O
 T

IE
C

H
E

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 9

19
8-

14
90

-2
70

A
-5

23
3

1Doc:          16/50



MEDICAMENTOS DE AZ LTDA  
CNPJ: 09.676.256/0001-98 | IE: 904.521.09-41 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1132, Andar 1, Sala 102 – Centro 
CEP: 85.601-030   -   Francisco Beltrão – Estado do Paraná 

Fone/Fax: (46)3523-5454   -   E-mail: az.medicamentos@gmail.com 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Rua: Octaviano Teixeira dos Santos N.º1132, Andar 1 – Sala 102 - Centro - CEP: 85.601-030 – Francisco Beltrão/ PR  

Fone/Fax: (46) 3523-5454   -    CNPJ: 09.676.256/0001-98   -    e-mail:  az.medicamentos@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO ESTADO DO PARANÁ   A/C Setor de Licitações;   Objeto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COMPRA IMEDIATA;    
  MEDICAMENTOS DE AZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 09.676.256/0001-98 e Inscrição Estadual de nº 90452109-41, representada neste ato por seu sócio proprietário infra-assinado, vem com o devido respeito à presença de V.S.a, oferecer preço para aquisição imediata, ante ao produto:    DESCRIÇÃO QTD MARCA UNI TOTAL ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, FRASCO COM 1000ML. 1000 LT WALTRICK R$6,40 R$6.400,00   Francisco Beltrão, 16 de fevereiro de 2023.   
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 9198-1490-270A-5233

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELEANDRO TIECHER (CPF 015.XXX.XXX-04) em 16/02/2023 10:29:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9198-1490-270A-5233
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  Protocolo 3- 1.958/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 17/02/2023 às 10:42:53

 

BOM DIA

SEGUE PARECER DO SETOR DA CAF E ATA EM ANEXO, CONFORME CONVERSAMOS PESSOALMENTE,
PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ATA_1097_ALTERMED_MATERIAL_MEDICO_HOSPITALAR_LTDA.pdf

1Doc:          19/50



MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

ATA DE REGIST

PREGÃO E

REGISTRO DE PREÇ
insumos, materiais, e

odontológicos, para su
Municípi

 

VIGÊNCIA:
 

 

 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 
 

ALTERMED MATERIAL ME

CNPJ nº: 00.802.002/000

TELEFONE: (47) 3520-900

E-MAIL: altermed@alterme

ESTRADA BOA ESPERANC
CANOAS 

Rio do Sul/SC 

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

ISTRO DE PREÇOS Nº 1097/2
 

 

 

 

 

 

 

O ELETRÔNICO Nº 134/2022
 

 

 

 

 

 

 

REÇOS para futura e eventual aquis
is, equipamentos e instrumentais 

ra suprimento da rede municipal de 
icípio de Francisco Beltrão  

  

 

 

 

 

IA: 31/10/2022 A 30/10/2023 

MEDICO HOSPITALAR LTDA 

001-02 

000 

rmed.com.br 

NCA, 2320 - CEP: 89160000 - BAIRRO

ELTRÃO 

2103  Página 1 

7/2022 

22 

uisição de 
clínicos e 

l de saúde do 

 

RO: FUNDO 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

MUNICIPIO
SECRETA
ATA DE R

PREGÃO ELETR
  

Aos trinta e um dias de outubro d
77.816.510/0001-66, com sede na c
Teixeira dos Santos nº 1000 - centr
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , i
Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera
proposta apresentada no Pregão E
devidamente homologada e publicad
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da
Edital que rege o Pregão e aquelas en
 
ALTERMED MATERIAL MEDICO 
2320 FUNDO CANOAS - CEP: 891
inscrita no CNPJ sob o nº 00.8
representada por seu sócio admi
3242195 e do CPF nº 015.886.939

CL

1.1. A presente Ata tem por objeto o R
para suprimento da rede municipal d
de Registro de Preços, conforme nec
ficam fazendo parte integrante deste i
 
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 9 76026 água destilada: a
físico: líquido inc
características 
farmacopeia brasilei

001 23 71941 ALCOOL ETÍLICO 
físico: líquido límpi
alcoólico: mínimo de
fórmula química: c
46,07 g,mol, grau d
°inpm (70% p,p), 
hidratado, número d
64-17-5 . Obs: 70 IN
embalagem de plá
deverá conter o ce
nome do fabricant
número do lote, pr
registro na Anvisa 
Caixa com 12 unidad

001 131 72159 CIMENTO PERIO
Cimento odontológ
periodontal, comp
aspecto físico: pó 
conjunto completo. 
sem eugenol; Comp
90 grama de Base
gramas de Acelerad

001 132 72160 CIMENTO PROV
Cimento odontológ
provisório, caracterís
aspecto físico: p
odontológico, tipo:

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

 
IPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1097/2022 
ELETRÔNICO Nº 134/2022 - Processo nº 633/20
  
bro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no
 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paran
centro, doravante denominado Prefeitura, represent

NA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, no
alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em fa
ão Eletrônico nº 134/2022, por deliberação da C

blicada no Diário Oficial do Município de Francisco B
OS da empresa classificada em primeiro lugar, observ
las enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

ICO HOSPITALAR LTDA, sediada na ESTRADA 
89160000 - BAIRRO: FUNDO CANOAS, na cidad

 00.802.002/0001-02, doravante designada CONT
 administrador Sr. MAICON CORDOVA PEREIRA,
.939-70. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
eto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
ipal de saúde do Município de Francisco Beltrão, dura
e necessidade da Administração Municipal;conforme
este instrumento. 

Marca Unidade 

a: agua destilada, aspecto 
 incolor, inodoro, insípido, 
 adicionais: conforme 
rasileira. galão de 5 litros.  

CPOH UN 

ÍLICO HIDRATADO: aspecto 
 límpido, incolor, volátil, teor 
mo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), 
ica: c2h5oh, peso molecular: 
rau de pureza: mínimo de 70 
p,p), característica adicional: 
ero de referência química: cas 

: 70 INPM, para uso hospitalar, 
e plástico, contendo 1 litro, 
 o certificado do INMETRO, 
ricante, data de fabricação, 
te, prazo de validade e com 
visa ou Ministério da Saúde. 

unidades.  

TANGARA CX 

ERIODONTAL CIRURGICO: 
ntológico, tipo:  cirúrgico 
composição: com eugenol, 
: pó + líquido, apresentação: 
pleto. OBS: Cimento cirúrgico 
Composição: 01 bisnaga com 

 Base e 01 bisnaga com 90 
elerador.  

MAQUIRA UN 

ROVISORIO (COLTOSOL): 
ntológico, tipo:  obturador 
acterística adicional: sem flúor, 
o: pasta única. Cimento 
tipo: obturador provisório, 

ALLPLAN UN 

ELTRÃO 

2103  Página 2 

 

33/2022 

rito no CNPJ/MF sob o nº 
Paraná, na Rua Octaviano 
resentado pelo seu Prefeito 
21, nos termos do art. 15 da 
 em face da classificação da 
da Comissão de Licitação, 
isco Beltrão em 28/10/2022, 
observadas as condições do 

ADA BOA ESPERANCA, 
cidade de Rio do Sul/SC, 
ONTRATADA, neste ato 

EIRA, portador do RG nº 

ntual aquisição de produtos 
durante a vigência da Ata 

forme edital e proposta que 

Quantidade Preço unitário 
R$ 

1.000,00 9,12 

300,00 42,73 

10,00 118,86 

300,00 7,29 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

característica adicio
físico: pasta única
preenchimento tem
dentárias, endurec
coloração semelhan
destinado para aplic
prazo (máximo 1 a 2
oxido de zinco; sulf
sulfato de cálcio he
terra; dibutil ftalato;
polivinila; aroma de 

001 139 81679 Compressor de ar o
reservatório:volume 
características adici
pintura inter
voltagem:110/220 
adicional:válvula de
dreno p/ água, rele t

001 227 81614 Fio de sutura, ma
agulha, tipo fio:4
mínimo 70 cm, 
cilíndrica, comprim
esterilidade:estéril 

001 228 81616 Fio de sutura, ma
agulha, tipo fio:
material:catgut simp
comprimento:compr.
agulha:1/2 círculo 
agulha:1,50 cm, este

001 246 76057 gel dental: dentifríc
creme dental com 
capacidade: 90 g, ap

001 338 76069 luva plástica de
procedimento não
plástica, tamanh
características a
individual, esterilid
descartável, modelo
com 100 unidades. 

001 342 72393 MARTELO CIRUR
Martelo uso odon
inoxidável e teflon,
duplo, tipo: mead. 

001 351 81632 Negatoscópio, mate
acabamento superf
eletrostática, mater
alimentação:110/220
adicionais:radiografi
unidade  

001 359 76072 pasta diamantad
apresentação: grão
microns, aplicação
porcelana e resina,
bisnaga  

001 363 81720 Pinça anatomica re
material: aço inoxid
tipo ponta: c, vídea
características a
unidade.  

001 404 72376 SABONETE ANTIS
digluconato, dosa
degermante. OBS: 
clorexidina 2%, deg
frasco de 1 litro.  

001 417 72379 SUGADOR CIRURG
resina abs,poliprop
apresentação: emb
uso: estéril, descar
com 20 unidades.  

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

adicional: sem flúor, aspecto 
única. OBS: Cimento para 
 temporário de cavidades 
durecimento químico, com 
elhante a do dente, radiopaco, 

a aplicação temporária a curto 
 1 a 2 semanas). Composição: 
; sulfato de zindo –hidratado; 
io hemidratado; diatmacea de 
talato; copolímero; cloreto de 
a de hortelã. 20 gramas. 

e ar odontológico, capacidade 
lume interno   acima de 120 l, 
 adicionais:isento óleo, tanque 

interna anticorrosiva, 
220 v, componente 
la de segurança, manômetro, 
ele térmico   

FIAC UN 

a, material:catgut simples c/ 
fio:4-0, comprimento:compr. 

cm, tipo agulha:1/2 círculo 
mprimento agulha:1,50 cm, 
téril  

TECHNOFIO-
ACE 

UN 

a, material:catgut simples c/ 
 fio:5-0, Fio de sutura, 
t simples c/ agulha, tipo fio:5-0, 
ompr. mínimo 70 cm, tipo 
rculo cilíndrica, comprimento 
, esterilidade:estéril  

TECHNOFIO-
ACE 

UN 

entifrício, composição básica: 
com fluor ativo (1500 ppm), 

0 g, aplicação: higiene dental.  

ICE FRESH UN 

 descartável: luva para 
não cirúrgico, material: 

manho: tamanho único, 
 adicionais: embalagem 
terilidade: estéril, tipo uso: 
odelo: ambidestra. obs: caixa 
des.  

DESCARPACK CX 

CIRURGICO TIPO MEAD: 
odontológico, material: aço 

eflon, característica adicional: 
ad.  

GOLGRAN UN 

 material estrutura:chapa aço, 
superficial   estrutura:pintura 
material visor:acrílico, tensão 
10/220v e 60hz, características 
iografias panorâmicas. obs: 

BIOTRON UN 

antada: pasta abrasiva, 
 grãos, tamanho grão: 2 a 4 
icação: polimento final de 
esina, tipo: diamantada. obs: 

IODONTOSUL UN 

ica reta 16cm: pinça cirúrgica, 
inoxidável, modelo: dissecção, 
 vídea, comprimento: 16 cm, 
 adicionais: anatômica 

CASSIFLEX UN 

ANTISSEPTICO: Clorexidina 
dosagem: 2%, aplicação: 

OBS: Sabonete líquido com 
, degermante. Apresentação: 

VIC PHARMA FR 

IRURGICO: Sugador, material:  
lipropileno,pvc, tipo: sangue, 
 embalagem individual, tipo 
escartável. OBS :Embalagem 

 

MAQUIRA UN 

ELTRÃO 
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15,00 6.739,52 

300,00 59,83 

200,00 59,83 

2.000,00 1,49 

100,00 10,96 

5,00 114,68 

20,00 443,38 

150,00 9,32 

25,00 16,50 

200,00 22,28 

2.000,00 1,99 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

Valor total da Ata R$ 180.085,90 (ce

1.3. Este instrumento de registro de
CONTRATADA, ficando-lhe facultad
preferência do beneficiário do registr
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

CLÁUSULA SEGU

2.1. A presente Ata terá validade por 
 
2.2. O prazo de validade da ata de re
prorrogações, conforme o inciso IIIdo 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos n
acréscimo de que trata o § 1º do art.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PR
 
3.1.Os produtos deverão ser entreg
Municipal de Saúde, na sede da Cen
Pio XII, n° 696 bairro Guanabara, no M

 
3.2. A CONTRATADA deverá atender
dias úteis, contados do momento do 

 
3.2.1. O prazo de que trata o item 3.2
pelo convocado durante o transcu
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma p
partir da data de assinatura desta Ata
 

CLÁUSULA QUARTA
 
4.1. Os objetos deste contrato serão d
a. Recebimento Provisório: A 
do Departamento solicitante e fiscal
Fiscal, data de validade dos pro
equipamento/produto com o solicita
solicitado e o entregue, o fiscal dev
contados do recebimento da notificaç
b. Recebimento Definitivo: Ap
estando todos os produtos em confo
Fiscal o recebimento definitivo encam
c. A assinatura no conhecime
definitivo da mercadoria ou que a me
de preços. 
d. Administração rejeitará, no to
disposto neste Termo. Se após o 
realizados em desacordo com o es
notificada para que providencie, dentr
e. Independentemente da acei
fornecidos pelo prazo de garantia, ob
suas expensas, aquele que apresent
garantia. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARA
3.  

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

90 (cento e oitenta mil e oitenta e cinco reais e noventa

tro de preços não obriga a Administração a firmar a
cultada a utilização de outros meios, assegurado
egistro em igualdade de condições, nos termos do p
 suas alterações. 

EGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE
 

e por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 de registro de preços não será superior a doze mese
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

mos nos quantitativos fixados pela ata de registro d
o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
O PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES D

ntregues (sem ônus de entrega), conforme as solic
a Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, loc
a, no Município de Francisco Beltrão-PR. 

tender as solicitações da Secretaria de Saúde, no praz
to do recebimento da nota de empenho. 

em 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual perí
anscurso do prazo e desde que ocorra motivo j

rma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período d
ta Ata de Registro de Preços. 

RTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO O

erão dados como recebidos conforme: 
A partir da data da entrega do objeto solicitado, o

fiscal terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para 
s produtos, lote, quantidade, bem como verificar
olicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram dive
al deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num pr
tificação formal pela CONTRATADA. 

Após o prazo definido para recebimento provis
 conformidade com a Ata de Registro de Preços, o f
ncaminhando a mesma para os tramites legais de pag
ecimento da empresa transportadora não implica/
 a mesma esteja em conformidade com a Nota de Em

, no todo ou em parte, os fornecimentos executados 
ós o recebimento provisório, constatar-se que os
 o especificado, com defeito ou incompleto, a empr
, dentro do prazo a ser determinado, a correção necess
 aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qu
tia, obrigando-se a substituir no prazo determinado p
esentar falha ou defeito durante o recebimento e o pe

 
GARANTIA, PRAZO DE VALIDADE E TRANSPORTE

ELTRÃO 
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oventa centavos). 

mar as contratações com a 
urados, nesta hipótese, a 
 do parágrafo quarto, artigo 

 PREÇOS 

 meses, incluídas eventuais 

istro de preços, inclusive o 

ES DE RECEBIMENTO 

s solicitações da Secretaria 
F, localizada na Rua: Papa 

o prazo máximo de 10 (dez) 

l período, quando solicitado 
tivo justificado aceito pela 

íodo de 12 (doze) meses, a 

 DO OBJETO  

do, o Responsável Técnico 
para conferência da Nota 
rificar a conformidade do 
 divergências entre o bem 
m prazo de 2 (dois) dias 

provisório da mercadoria e 
s, o fiscal atestará na Nota 
e pagamento. 
plica/atesta o recebimento 
e Empenho/Ata de Registro 

tados em desacordo com o 
e os fornecimentos foram 
 empresa fornecedora será 
ecessária. 
a qualidade dos produtos 
ado pela Administração, às 
e o período de cobertura da 

ORTE DOS MATERIAIS 

1Doc:          23/50



MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

5.1. Os materiais deverão ter prazo 
oferecido pelo fabricante, contados a 

 
5.2. Serão devolvidos todos os m
substituição, correndo à custa da d
penalidades por inadimplência contra
 
5.3. Prazo de garantia de no mínimo 0
 
5.4. O texto e demais exigências leg
legislação do Ministério da Saúde e d
 
5.5. Não serão recebidos materiais qu
que estejam com suas embalagens 
temperatura inadequada. 
 

CLÁUSULA SE
 
6.1. Fornecer os produtos/materiais q
requisitos técnicos constantes na Le
regulamentação específica da ANVIS
 
6.2. Manter a licença sanitária do
Municipal, vigente, de acordo com as 

 
6.3. A entrega deverá conter a quantid
 
6.4. Certificar-se, preliminarmente, d
qualquer argumentação posterior de d
 
6.5. Não serão aceitas trocas de ma
Caso ocorra algum problema no forne
deve–se encaminhar solicitação previ
 
6.6.Arcar com todas as despesas com
trabalhistas e previdenciários e outro
desta licitação, correrão por conta exc
 
6.7. Responsabilizar-se pela entrega
materiais e avarias que venham a se
terceiros, desde que fique comp
responsabilidade o acompanhamento
8.666/93. 

 
6.8. Os produtos deverão ser acond
durante transporte e estocagem, c
legislação em vigor e em conformidad
 
6.9. Entregar, durante toda a vigênc
apresentados na proposta. 
 
6.10. Todas as despesas com tra
trabalhistas e previdenciários e outro
desta licitação, correrão por conta exc
 
6.11. Manter durante toda a execu
assumidas, todas as condições de ha
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razo de validade de no mínimo 67% (sessenta e set
dos a partir do recebimento definitivo. 

os materiais entregues fora do prazo de validade
 da devolução às expensas da CONTRATADA, pod
ontratual. 

nimo 01 (um) ano, para os itens duráveis. 

as legais previstas para os produtos devem estar em
e e do Código de Defesa do Consumidor. 

iais que tenham sido transportados com outros materi
gens adulteradas ou, que o veículo de transporte apr

LA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

riais que contenham Registro/notificação/cadastro junt
na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos 
NVISA. 

ia do estabelecimento, fornecida pela Vigilância S
m as exigências dos órgãos sanitários regulamentado

uantidade total solicitada na Nota de Empenho emitida

nte, de todas as condições exigidas, não sendo lev
r de desconhecimento. 

de marcas dos produtos após a assinatura da Ata d
o fornecimento da indústria e ou distribuidora para ent
 previa para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de

as com transporte, tributos, frete, carregamento, desca
 outros custos decorrentes direta e indiretamente do f
ta exclusiva da CONTRATADA. 

trega dos produtos, respondendo por danos e desa
 a ser causadas por seus empregados ou preposto à

comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo
mento realizado pela CONTRATANTE, de acordo co

acondicionados conforme norma do fabricante, deve
m, constar identificação do produto e demais info
midade com as normas vigentes. 

vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma 

m transporte, tributos, frete, carregamento, descar
tros custos decorrentes direta e indiretamente do f

ta exclusiva da CONTRATADA. 

execução do contrato, em compatibilidade com a
 de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

ELTRÃO 
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 e sete por cento) do prazo 

lidade acima citado, para 
, podendo ainda sofrer as 

tar em conformidade com a 

ateriais de natureza tóxica, 
te apresente sujidades e/ou 

TADA 

o junto a ANVISA, conforme 
isitos técnicos definidos em 

ncia Sanitária Estadual ou 
ntadores. 

mitida pelo Município. 

o levada em consideração 

Ata de Registro de Preços. 
ra entregar a marca licitada, 
Ata de Registro de Preços. 

 descarregamento, encargos 
e do fornecimento do objeto 

 desaparecimentos de bens 
osto à CONTRATANTE e a 
luindo ou reduzindo esta 
rdo com o art. 70 da Lei nº 

, devendo garantir proteção 
is informações exigidas na 

sma marca dos produtos 

escarregamento, encargos 
e do fornecimento do objeto 

om as obrigações por ela 
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CLÁUSULA SÉT

7.1. Verificar minuciosamente, no pra
especificações constantes do Edital e

 
7.2. Comunicar à CONTRATADA, po
objeto fornecido, para que seja substi

 
7.3.Acompanhar e fiscalizar o 
comissão/servidor especialmente des
 
7.4. Efetuar o pagamento à CONTRA
forma estabelecidos no Edital e seus 
 
7.5. Prestar as informações e os escla
 
7.6. Solicitar o reparo, a correção, a
que se verificarem vícios, defeitos ou 
 
7.7. Na entrega dos produtos deverão
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OB

8.1. As boas práticas de otimização d
alguns pressupostos e exigências, qu
racional do consumo de energia e á
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de
deve(m) atuar como facilitador(es) da
b) Dar preferência à aquisição e
consumo de água e que apresentem 
c) Evitar ao máximo o uso de ex
d) Repassar a seus empregado
Água 
e) Fornecer aos empregados o
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e 
g) Proporcionar treinamento pe
especial sobre redução de consumo
sólidos, observadas as normas ambie
h) Proibir quaisquer atos de pre
estado civil na seleção de colaborado
i) Conduzir suas ações em c
observando também a legislação amb
dos trabalhadores e envolvidos na pre
j) Destinar de forma ambientalm
pela empresa na prestação dos serviç
lâmpadas fluorescentes e frascos 
eletroeletrônicos que estejam em des
k) É proibido incinerar qualquer 
l) Não é permitida a emissão de
m) Priorizar a aquisição de bens
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento d
possibilitem a captação, transporte, a
o) Colaborar para a não gera
reciclagem, o tratamento dos resíduos
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A SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANT
 

o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos p
dital e da proposta, para fins de aceitação e recebimen

A, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregula
substituído, reparado ou corrigido. 

o cumprimento das obrigações da CONTRA
te designado. 

NTRATADAno valor correspondente ao fornecimento
 seus anexos. 

s esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel 

ão, a remoção, a reconstrução ou a substituição do 
os ou incorreções. 

verão estar incluídas todas as despesas de descolam

S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A
SUSTENTABILIDADE 

 
ação de recursos, redução de desperdícios e menor p
ias, que deverão ser observados pela CONTRATADA,
ia e água, adotando medidas para evitar o desperdíc

das de redução de consumo e uso racional da água, 
s) das mudanças de comportamento. 
ição e uso de equipamentos e complementos que pro
ntem eficiência energética e redução de consumo. 
 de extensões elétricas. 
gados todas as orientações referentes à redução do 

dos os equipamentos de segurança que se fizerem

rga e torneira com controle de vazão, evitando o desp
nto periódico aos empregados sobre práticas de 
sumo de energia elétrica, de consumo de água e d
ambientais vigentes. 
de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas
oradores no quadro da empresa. 
em conformidade com os requisitos legais e reg
o ambiental para a prevenção de adversidades ao me
na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/
ientalmente adequada todos os materiais e/ou insumo
 serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais 
scos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, prod

m desuso e sujeitos à disposição final, considerados lix
lquer resíduo gerado. 
ão de ruídos de alta intensidade. 
 bens que sejam constituídos por material renovável

nto da água da chuva, agregando ao sistema hidr
rte, armazenamento e seu aproveitamento; 

 geração de resíduos e, secundariamente, a redu
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente ade
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TANTE 

idos provisoriamente com as 
bimento definitivo. 

regularidades verificadas no 

NTRATADA, através de 

ento do objeto, no prazo e 

 a fiel execução do contrato. 

o do objeto do contrato em 

colamento e transporte. 

AS A CRITÉRIOS DE 

nor poluição se pautam em 
ADA, que deverá fazer uso 

perdício e a CONTRATADA 

gua, cujo(s) encarregado(s) 

ue promovam a redução do 

o do consumo de energia e 

izerem necessários, para a 

 desperdício de água. 
s de sustentabilidade, em 
a e destinação de resíduos 

iosas, orientação sexual ou 

e regulamentos aplicáveis, 
ao meio ambiente e à saúde 
.985/00. 
sumos que forem utilizados 
, tais como, pilhas, baterias, 
 produtos e componentes 
dos lixo tecnológico. 

vável, reciclado, atóxico ou 

a hidráulico elementos que 

 redução, a reutilização, a 
te adequada dos rejeitos. 
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8.2. A CONTRATADA deverá observa
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de
documentos; 
b) Em caso de necessidade de
função “duplex” (frente e verso), bem 
c) Capacitar seus empregados, 
resíduos domiciliares, áreas de “bota 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e d
específicas. 

CL

9.1. Os pagamentos serão efetuados
Fiscal, acompanhada pela ordem de 
pelo Município e acompanhada ai
recebimento definitivo do objeto, 
CONTRATADA indicada pela mesma
 
9.1.1. O respectivo pagamento somen
decorrentes da contratação, em espe

 
9.2. As notas fiscais deverão ser ent
Octaviano Teixeira dos Santos nº 100
 
9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA

 
9.3.1. O faturamento deverá ser feito 
emitida: a Prefeitura Municipal de F
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixe
PR. 

 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deve
9.3.3.1. A modalidade e o número da 
9.3.3.2. O número da Ata, número d
9.3.3.3. número do item e descrição d
9.3.3.4. A descrição do produto na
constante da Ata de Registro de Preç
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata
9.3.3.6. O Banco, número da agência
 
9.4. As notas fiscais que apresentare
dias após a data da sua reapresentaç
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o
CONTRATADA relativamente a execu
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do
Recursos vinculados a E.C. 29/00 e 
dotação orçamentária: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – 
 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL
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bservar no que couber, durante a execução contratual

io de documentos na forma digital, a fim de red

de de envio de documentos ao CONTRATANTE, usa
, bem como de papel confeccionado com madeira de o
ados, orientando que os resíduos não poderão ser di
 “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áre
iadas. 
r e destinar os resíduos em conformidade com 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

tuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
m de serviços (quando houver), devidamente assinada
da ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA 
jeto, através de transferência eletrônica para a
esma. 

somente será efetuado após efetivo cumprimento das 
 especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666

er entregues no setor de compras localizado no paço
nº 1000 – centro. 

O DA NOTA FISCAL: 

r feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
l de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/000
 Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-03

l deverá conter: 
ro da Licitação; 
ro do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do
ição do produto: 
to na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser pr
 Preços;  
 a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação
ência e da conta corrente da CONTRATADA. 

ntarem incorreções serão devolvidas e seu venciment
entação. 

tar o pagamento de qualquer fatura no caso de
 execução do contrato, recaindo sobre a mesma as pe

tes do fornecimento do objeto da presente licitação
/00 e Bloco de custeio das ações e serviços públicos 

 Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gru

ELTRÃO 
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ratual, critérios e práticas de 

e reduzir a impressão de 

E, usar preferencialmente a 
a de origem legal. 
ser dispostos em aterros de 
s e áreas protegidas por Lei, 

com as normas técnicas 

ir da apresentação da Nota 
sinada pelo fiscal designado 

 eFEDERAL e após o 
ara a conta bancária da 

o das obrigações assumidas 
8.666/93. 

 paço municipal sito à Rua 

a que participou da licitação 
0/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

ero do empenho; 

er precedida da descrição 

tação e valor total. 

imento ocorrerá 15 (quinze) 

so de inadimplemento da 
 as penalidades previstas na 

itação ocorrerão por conta 
licos de saúde, da seguinte 

Grupo da fonte 
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5670 08.006.10.301.1001.2047 

5730 08.006.10.301.1001.2047 

5610 08.006.10.301.1001.2046 

5460 08.006.10.301.1001.2046 

5470 08.006.10.301.1001.2046 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, corres
dotações orçamentárias próprias para
 
9.7. Durante a vigência do Registro de
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recom
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recompos
extraordinária, tampouco fato previsív
 
9.10. Os pedidos de recomposição 
Prefeitura Municipal. 
 
9.11. Somente serão analisados o
documentos comprobatórios para a
8.666/93. 
 
9.12. Os valores recompostos somen
(conforme o caso) e publicação do Te
 
9.13. Em caso de atraso de pagamen
valor devido deverá ser acrescido de
vencimento até a data do efetivo pa
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
 

CLÁUSULA DÉCIMA –
 
10.1.Caberá ao Sr. MAICON CORDO
nº 015.886.939-70, representante da 
 

10.1.1. Garantir o cumprimento da
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de cont
correção das falhas detectadas. 
 
10.2. A fiscalização e o acompanham
Alexandra Mafalda Gehlen, da Se
odontoalmoxarifado1@gmail.com, 
 
10.3. A gestão da presente Ata de R
Senhor MANOEL BREZOLIN, inscrito
 

CLÁUSULA DÉCIM
 
11.1. O preço registrado poderá ser 
Francisco Beltrão/PR, em decorrênc
superveniente que eleve os preços, d
176/2007. 
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 494 3.3.90.30.10.00 Do

 494 4.4.90.52.08.00 Do

 494 4.4.90.52.08.00 Do

 303 3.3.90.30.10.00 Do

 494 3.3.90.30.10.00 Do

correspondentes à vigência do contrato, a despesa
s para atendimento de despesas da mesma natureza.

stro de Preços, os valores registrados não serão reajus

 recomposição de valores nos casos enquadrados no 

mposições decorrentes de inflação, que não config
isível. 

ição de valores deverão ser protocolados junto ao S

os os pedidos de recomposição de valores que 
ra a referida recomposição, conforme disposto no A

omente serão repassados após a assinatura, devoluç
 do Termo de Aditamento. 

amento motivado exclusivamente pelo Município de F
ido de atualização financeira, e sua apuração se fará
vo pagamento, em que os juros de mora serão calcu
 (seis por cento) ao ano. 

– DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

ORDOVA PEREIRA, portador do R.G. nº 3242195 e in
te da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  

to das atividades, de acordo com as diretrizes es

 contrato quando necessário, adotando as providênc

anhamento da entrega dos produtos da Ata, será efe
da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 
com, telefone (46) 3523-0562. 

a de Registro de preços ficará a cargo do Secretário
scrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador d

ÉCIMA PRIMEIRA – REVISÃO DO PREÇO REGISTR

á ser revisto, a pedido da CONTRATADA ou por inic
rrência de eventual redução daqueles praticados no

ços, desde que observadas as disposições contidas n

ELTRÃO 
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Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

spesa ocorrerá a conta de 
reza. 

 reajustados. 

os no disposto no Artigo 65, 

configurem álea econômica 

o ao Setor de Protocolo da 

 que contenham todos os 
 no Artigo 65, II, “d” da Lei 

volução do Termo assinado 

 de Francisco Beltrão/PR, o 
e fará desde a data de seu 
 calculados à taxa de 0,5% 

O DE PREÇOS 

95 e inscrito no CPF/MF sob 

es estabelecidas para sua 

idências pertinentes para a 

rá efetuada pela Servidora 
F nº 02595469924, e-mail 

retário Municipal de Saúde, 
dor do RG nº 7.731.242-0. 

ISTRADO 

or iniciativa do Município de 
os no mercado, ou de fato 

idas no Decreto Municipal nº 
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11.2. Quando o preço registrado 
superveniente, o Município de Franc
dos preços registrados aos valores pr
 
11.2.1. A CONTRATADA que não a
liberado dos compromissos assumido
 
11.2.2. A ordem de classificação do
mercado observará a classificação ob
 
11.3. Quando o preço de mercado se
cumprir a ata de registro de preç
fornecimento, a revisão do preço re
provocado elevação relevante nos pre
 
11.3.1. A iniciativa e o encargo 
CONTRATADA, cabendo ao Municí
pedido. 
 
11.3.2. Se a CONTRATADA não co
superveniente, o pedido será indefer
obrigado a cumprir os compromisso
cancelamento do registro do preço 
previstas em lei e no edital. 
 
11.3.3. Na hipótese do cancelament
Beltrão/PR poderá convocar os de
manifestem interesse em assumir o o
 
11.3.4. Comprovado o desequilíbrio e
o cumprimento da ata, o Município de
valor pleiteado pela CONTRATADA, 
ou apresentar contraproposta de pre
máximo estipulado no edital da licitaç
 
11.3.5. Caso não aceite a contraprop
CONTRATADA será liberada do comp
 
11.4. Liberado a CONTRATADA, o
fornecedores integrantes do cadastro
valor da contraproposta apresentada 
 
11.5. Não havendo êxito nas nego
revogação da ata de registro de preç
vantajosa. 

CLÁUSULA DÉC

12.1. A Ata poderá ser cancelada de
judicial ou extrajudicial, sem que a CO
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou
12.1.2. Sem justa causa, e prévia com
12.1.3. Infringir qualquer cláusula des
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregu
12.1.5. Recusar a redução do preço
176/2007. 

 
12.2. O cancelamento do Registro de
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trado se tornar superior ao preço praticado no 
Francisco Beltrão/PR convocará a CONTRATADA pa
res praticados pelo mercado. 

não aceitar reduzir seus preços aos valores praticad
umidos, sem aplicação de penalidades administrativas

ão dos fornecedores que aceitarem reduzir seus p
ão obtida originalmente na licitação. 

do se tornar superior aos preços registrados e a CON
 preços, é facultado a CONTRATADA requerer, 

eço registrado, mediante demonstração de fato sup
os preços praticados no mercado. 

rgo da demonstração do desequilíbrio econômico
unicípio de Francisco Beltrão/PR a análise e delib

ão comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e
deferido pelo Município de Francisco Beltrão/PR e o 
missos pelo valor registrado na ata de registro de 

preço da CONTRATADA e de aplicação das penali

amento do registro do preço da CONTRATADA, o M
os demais fornecedores integrantes do cadastro d
ir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de

líbrio econômico-financeiro decorrente de fato superve
pio de Francisco Beltrão/PR poderá efetuar a revisão 
ADA, caso este esteja de acordo com os valores pra
e preço, compatível com o vigente no mercado e nu
licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-finan

raproposta de preço apresentada pelo Município de F
 compromisso assumido, sem aplicação de penalidad

DA, o Município de Francisco Beltrão/PR poderá 
dastro de reserva, para que manifestem interesse em 
tada pela Administração. 

 negociações, o Município de Francisco Beltrão/P
 preços, adotando as medidas cabíveis para obtençã

 DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA AT
 

da de pleno direito total ou parcialmente, independent
 a CONTRATADA assista o direito a qualquer indeniz

ata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
ia comunicação à Prefeitura, suspender a execução do
la desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações 
preço ao nível dos praticados no mercado, conforme

tro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

ELTRÃO 
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 no mercado por motivo 
A para negociar a redução 

aticados pelo mercado será 
ativas. 

eus preços aos valores de 

a CONTRATADA não puder 
erer, antes do pedido de 
o superveniente que tenha 

ômico-financeiro serão da 
 deliberação a respeito do 

ceiro e a existência de fato 
R e o fornecedor continuará 
ro de preços, sob pena de 
penalidades administrativas 

, o Município de Francisco 
stro de reserva, para que 
tro de preços. 

perveniente que prejudique 
visão do preço registrado no 
s praticados pelo mercado, 

o e nunca superior ao valor 
financeiro. 

 de Francisco Beltrão/PR, a 
alidades administrativas. 

derá convocar os demais 
e em assumir o objeto, pelo 

trão/PR deverá proceder à 
tenção da contratação mais 

DA ATA 

ndentemente de notificação 
denização, se esta: 

ção dos serviços. 

ções ou prazos. 
forme Decreto Municipal nº 
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12.2.1. Alteração social ou modifica
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, r
12.2.3. Por razões de interesse públic
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (no
calamidade pública, grave perturbaçã
de optar pela suspensão do cumprim
que sua decisão deverá ser comunica
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA
antecedência mínima de 30 (trinta) di
Ata, caso não aceitas as razões do pe
 
12.4. A comunicação do cancelamen
pessoalmente ou por correspondênci
processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incer
feita por publicação no Diário Oficia
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA

13.1. Comete infração administrativa,
a) Não assinar o termo de contrato o

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de pr
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos
e) Ensejar o retardamento da execuç
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.
 
13.2. A CONTRATADA, durante a exe
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimen
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contrat
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para l
os motivos determinantes da punição
que aplicou a penalidade, que será c
pelos prejuízos causados. 
 
13.3. Poderão ser aplicadas as seguin
 

GRAU CORRESPONDÊN
1 3% sobre o valor do
2 5% sobre o valor do
3 7% sobre o valor do
4 10% sobre o valor d
5 10% sobre o valor t

6 
30% sobre o valor d
produto. 

7 20% sobre o valor t
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odificação da finalidade ou da estrutura da empre

aior, regularmente comprovada, impeditivo da execuçã
 público devidamente demonstrado e justificado pela P
90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitu
rbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CO
primento de suas obrigações até que seja normalizad
unicada por escrito à Administração Municipal. 

TADA, para cancelamento dos preços registrados dev
nta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penal
 do pedido. 

lamento do preço registrado, nos casos previstos nes
dência com aviso de recebimento, juntando-se o comp

 incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA
 Oficial da União e pela Internet, considerando-se, 
trado. 

SULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

ativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adj
trato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, qua
osta; 
 de preços, quando cabível; 

 
entos exigidos no certame; 
xecução do objeto; 

neo. 

 a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser

dimento de contratar com a Administração Pública M

ontratar com o Município e descredenciamento no SIC

para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nição ou até que seja promovida a reabilitação perant

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarc

seguintes multas, conforme a gravidade das infrações

DÊNCIA 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
valor do empenho 
valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do emp
valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por a

valor total da Ata. 

ELTRÃO 
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mpresa, que prejudique a 

ecução do Contrato. 
ela Prefeitura. 
refeitura, salvo em caso de 
o a CONTRATADA o direito 

lizada a situação, caso em 

s deverá ser formulada com 
penalidades previstas nesta 

os nesta cláusula, será feita 
 comprovante ao respectivo 

TADA, a comunicação será 
e, assim, para todos os 

 

te/adjudicatário que:  
, quando convocado dentro 

rá ser apenada com: 

lica Municipal pelo prazo de 

no SICAF, pelo prazo de até 

blica, enquanto perdurarem 
perante a própria autoridade 
ssarcir ao CONTRATANTE 

ações: 

o empenho. 
 por atraso sobre o valor do 
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13.4. Da classificação das infrações p
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCO
Permitir situação que crie a pos
consequências letais, por ocorrência
Suspender ou interromper, sal
fornecimento/entrega dos produtos p
Atrasar a entrega injustificadamente
Entregar produto em desacordo co
justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondici
Entregar produto mal embalado ou c
Entregar produto com apresentaçã
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serv
Reutilizar material, peça ou equipam
Der causa à inexecução total do obje
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município
Cumprir determinação formal ou inst
Manter a documentação de habilitaç
Cumprir horário de entrega estabele
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZ
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Ed
após reincidência formalmente notifi
Substituir os produtos, às suas custa

 
13.5. A somatória das multas previs
(vinte por cento) sobre o valor total da
 
13.6. No caso de atraso por mais de 
inadimplemento ultrapassarem o perc
Município de Francisco Beltrão/PR re
 
13.7. O valor da multa poderá ser des
Se os valores das faturas forem ins
devida no prazo de 30 (trinta) dias, co
 
13.8. A penalidade de multa pode ser
 
13.9. Esgotados os meios adminis
CONTRATANTE, este será encaminh
 
13.10. As sanções administrativas se
se o contraditório e a ampla defesa 
8.666/1993. 
 
13.11. A autoridade competente, n
conduta do infrator, o caráter ed
CONTRATANTE, levando em consid
os danos causado à Administração, o
 
13.12. Se, durante o processo de
administrativa tipificada pela Lei nº 12

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
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ões por gravidade (GRAU): 

E OCORRIDA 
a possibilidade de causar dano físico, lesão co
rência. 

salvo motivo de força maior ou caso fo
utos por dia e por nota de empenho. 
ente, por empenho e por dia. 

rdo com as especificações do edital e proposta se

ondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
o ou com embalagem danificada e ou violada, por oco
entação em desconformidade com a descrita no e

e serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
uipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocor
o objeto da Ata. 

icípio no momento da entrega, por ocorrência. 
u instrução complementar do órgão fiscalizador, por o
bilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
tabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCAL

CALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcion

o Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela d
 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorr
 custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar 
tal da ata registrada com esse fornecedor. 

is de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas a
o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da
PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelam

er descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
m insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a r

ias, contados da comunicação oficial. 

e ser aplicada cumulativamente com as demais sançõ

dministrativos para cobrança do valor devido pel
aminhado para inscrição em dívida ativa. 

vas serão aplicadas em procedimento administrativo a
efesa à CONTRATADA, observando-se o procedime

te, na aplicação das sanções, levará em consider
r educativo da pena, a reincidência de transgre

consideração todos os atos celebrados com o CONT
ão, observando o princípio da proporcionalidade e da

o de aplicação de penalidade, houver indícios de
i nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupç
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GRAU 
o corporal ou 

5 

so fortuito, o 
3 

2 
ta sem motivo 4 

4 
r ocorrência. 2 

 no edital, por 
2 

cia.  2 
r ocorrência. 3 

7 
 
1 

 por ocorrência. 1 
1 

ISCALIZAÇÃO, 
1 

uncionários, por 
2 

bela de multas, 
r ocorrência. 

2 

 6 

ssar ao percentual de 20% 

ltas aplicadas por atraso ou 
otal da ata, fica facultado ao 
ncelamento da ata. 

DA. 
a a recolher a importância 

 sanções. 

o pela CONTRATADA ao 

ativo autônomo, garantindo-
edimento previsto na Lei nº 

nsideração a gravidade da 
ansgressões por parte do 
ONTRATANTE, bem como 
 e da razoabilidade. 

ios de prática de infração 
rrupção), como ato lesivo à 
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administração pública nacional, c
responsabilidade da empresa dev
fundamentado, para ciência e decisão
Administrativo de Responsabilização 
 
13.13. A apuração e o julgamento da
Administração Pública nacional nos 
administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR n
específicos para apuração da oco
resultantes de ato lesivo cometido po
 
13.15. Caso o valor da multa não seja
o Município poderá cobrar o valor rem
 
13.16. As penalidades serão obrigato
 

CLÁUSULA DÉCI
 
14.1 As partes declaram conhecer as
dentre elas, a Lei de Improbidade Adm
seus regulamentos, se comprometem
oferecer, dar ou se comprometer a 
quem quer que seja, tanto por conta p
compensação, vantagens financeiras
que constituam prática ilegal ou de c
financeiro do presente contrato, seja
garantir, ainda que seus prepostos, ad
 

CLÁU

15.1. Para as questões decorrente
administrativamente, fica eleito o fo
qualquer outro por mais privilegiado q

CLÁUSULA D

16.1.A presente Ata de Registro de 
1DOC, para o endereço de e-mail 
CONTRATADA a assinatura, provide
mesma plataforma. A via assinada d
na mesma plataforma 1DOC. 

16.2. A execução do contrato, bem c
e pelos preceitos de direito público,
contratos e as disposições de direito
inciso XII, do art. 55, do mesmo diplom
 
16.3. Faz parte integrante desta Ata 
edital do Pregão Eletrônico 134/202
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo
 
16.4. A CONTRATADA deverá mante
obrigações por ele assumidas, toda
134/2022. 

16.5. Para constar que foi lavrada
Excelentíssimo Senhor CLEBER FO
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al, cópias do processo administrativo necessár
a deverão ser remetidas à autoridade compete
ecisão sobre a eventual instauração de investigação p
ação – PAR. 

to das demais infrações administrativas não considera
l nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu ri

PAR não interfere no seguimento regular dos proc
 ocorrência de danos e prejuízos à Administraç

do por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

o seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pe
or remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

rigatoriamente registradas no SICAF. 

 DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇ

cer as normas de prevenção à corrupção previstas n
e Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Fe
metem que para a execução deste contrato nenhum
ter a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comp
onta própria quanto por intermédio de outrem, qualque
ceiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
u de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o
, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto de
tos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

rrentes da execução deste instrumento que não p
 o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com r

iado que seja. 
 

ULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

ro de Preços será encaminhada por via eletrônica, 
mail disponibilizado pela licitante na fase de habi

rovidenciando a devolução do documento por correio
ada destinada à CONTRATADA será disponibilizada 

 
em como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
blico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípio
ireito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666

 diploma legal. 

a Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos o
4/2022 e a proposta da CONTRATADA conforme es
aquilo que não contrariar as presentes disposições. 

manter, enquanto vigorar o registro de preços e em c
, todas as condições de habilitação e qualificação

vrada a presente Ata de Registro de Preços, qu
R FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Fra

ELTRÃO 
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essárias à apuração da 
mpetente, com despacho 
ação preliminar ou Processo 

sideradas como ato lesivo à 
seu rito normal na unidade 

 processos administrativos 
istração Pública Municipal 
o de agente público.  

os pela conduta do licitante, 
419 do Código Civil. 

RUPÇÃO 

tas na legislação brasileira, 
ei Federal nº 12.846/2013 e 
enhuma das partes poderá 
 comprometer a aceitar, de 
ualquer pagamento, doação, 
pécie, de modo fraudulento 
udar o equilíbrio econômico 
eto deste contrato, devendo 
esma forma. 

não possam ser dirimidas 
com referência expressa a 

AIS 

nica, através da plataforma 
 habilitação, competindo à 
orreio eletrônico, através da 
lizada pelo CONTRATANTE 

 pelas cláusulas contratuais 
incípios de teoria geral dos 
8.666/93, combinado com o 

odos os seus dispositivos, o 
e estabelece a Lei Federal 

 

 em compatibilidade com as 
icação exigidas no Pregão 

os, que vai assinada pelo 
e Francisco Beltrão, e pelo 

1Doc:          31/50



MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

Sr.MAICON CORDOVA PEREIRA, 
testemunhas. 

Fran

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI
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IRA, qualificado preambularmente, representando 

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2022. 
 

 
 ALTERMED MATER

HOSPITALAR

 CONTRAT
MAICON CORDOV

 Sócio admini

  

ETTI  MANOEL BRE

ELTRÃO 
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tando a CONTRATADA e 

ATERIAL MEDICO  
ALAR LTDA 

TRATADA 
RDOVA PEREIRA 

dministrador 

L BREZOLIN 
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  Protocolo 4- 1.958/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMS-ADM-CC - Contratos e Convênios  - A/C Kelly S.

Data: 20/02/2023 às 09:19:03

 

Solicito manifestação da Secretaria de Saúde a respeito da utilização do item através do Pregão nº. 71/2022, bem
como seja efetuada a comparação dos valores praticados em relação ao Pregão nº. 134/2022.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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Protocolo 5- 1.958/2023

De: Eleandro T. - SMS-AS-AF

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 20/02/2023 às 10:06:34

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMS-AS-AF, SMS-ADM-CC, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

 

 Bom dia,

Fizemos compra do item 23 do PE 134/2022 da empresa Altermed no valor de R$ 3,56 a unidade. Como a empresa
solicitou realinhamento no valor de R$ 7,1216 a unidade após receber os empenhos sem ter entregue nada parcial do
item fizemos compra do PE 71/2022 no valor de R$ 5,45 a unidade.

Portanto, como temos Pregão Eletrônico vigente no valor de R$ 5,45 a unidade sugerimos esse valor como
realinhamento para empresa Altermed.

_

Eleandro Tiecher 

Farmacêutico
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2CBD-6871-6327-2A09

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELEANDRO TIECHER (CPF 015.XXX.XXX-04) em 20/02/2023 10:06:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2CBD-6871-6327-2A09
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  Protocolo 6- 1.958/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 20/02/2023 às 14:47:22

 

BOA TARDE

SEGUE PARECER NO DESPACHO 5 CONFORME SOLICITADO PARA UM NOVO PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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Protocolo 7- 1.958/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 27/02/2023 às 10:22:24

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMS-AS-AF, SMS-ADM-CC, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0232_2023_Prot_1958_Reequilibrio_Altermed_Material_Medico_Hospitalar_Alcool_Hospitalar_deferimento_parcial.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0232/2023 
 
 
PROCESSO Nº :  1958/2023 
REQUERENTE :  ALTERMED MATERIAL MÉDICO LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em face da Ata de Re-

gistro de Preços nº 1097/2022 (Pregão nº. 134/2022), no qual pretende o reequilíbrio econômi-
co-financeiro do item: 

 
 23 – Álcool Hospitalar 70,0%, da marca Tangara, passando de R$ 3,56 para R$ 7,12. 

 
Alega que o fornecimento do produto se tornou inviável devido ao um equívoco na 

cotação do sistema interno da empresa, em que, no momento da cotação, foi considerado o 
custo da caixa com 24 unidades do item, o que caracterizou o preço cotado como inexequível, 
sem documentos anexos. 
 

A CAF manifestou-se demonstrando ser parcialmente favorável ao pedido. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 
ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 

 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer 
por interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tor-
nem inexequível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público 
exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento 
dos encargos ajustados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materi-
ais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excep-
cional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intranspo-
níveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras 
e serviços a cargo do particular contratado, que impõem uma recomposição dos preços 
ajustados, além do reajuste prefixado.1 (grifos do autor). 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
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financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”2 

 
Em síntese, a recomposição dos preços, em um de seus campos de abrangência, 

traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 
A lei autoriza o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (arti-

gos 37, inciso XXI, da CRFB/883; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada 
pela Lei n.° 8.883/944), além de haver previsão na Ata de Registro de Preços nº. 412/2019, em 
sua Cláusula Sétima, de acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado. 

 
Através da revisão de preços, o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o 
cabimento do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos 
contratuais. Em tal hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratu-
al. Mas o particular manterá o direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A 
solução será promover a revisão de preços, que poderá seguir exatamente os mesmos critérios 
do reajuste.5      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.6 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-

                                                 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
3 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

4 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 

5 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
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mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recom-
posição do equilíbrio estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o 
significado real do consensus expressado no contrato, pela restauração dos termos da equiva-
lência inicial, ou seja, de sua normalidade substancial.7 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJU-
ÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado 
que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, 
bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame lici-
tatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. (...)8 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o fornecimento do produto se tornou in-

viável devido ao um equívoco na cotação do sistema interno da empresa, em que, no mo-
mento da cotação, foi considerado o custo da caixa com 24 unidades do item, ou seja, a em-
presa cotou o valor com o múltiplo de 24 unidades do item, o que tornou o preço cotado co-
mo inexequível. 

 

                                                 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
8 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/Ju-risprudencia 

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
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A empresa não anexou documentos para comprovar suas alegações fáticas, sendo 
assim, a CAF manifestou-se pela parcial compatibilidade do valor pleiteado pela contratada, 
recomendando que o valor passe de R$ 3,56 para R$ 5,45, tendo em vista os valores pratica-
dos no Pregão n.º 71/2022. 

 
Assim, mostra-se adequada a recomposição no preço do produto acima, conforme o 

valor verificado pela área técnica. 
 
Ressalva-se, no entanto, que em razão da natureza essencial e de uso contínuo do 

objeto registrado, a recomposição do preço a ser praticado em relação à Ata de Registro de 
Preços nº. 1097/2022 deverá incidir a partir da data do protocolo objetivando-se o atendi-
mento das regras de contabilidade pública, que estabelecem o empenho prévio ao forneci-
mento do produto e a emissão da Nota Fiscal correspondente, além do cumprimento dos 
prazos contratados pelas partes. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do reequilíbrio 
econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 1097/2022 (Pregão nº. 134/2022), for-
mulado pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO LTDA, a ser praticado a partir da 
data do protocolo, no item: 

 
 23 – Álcool Hospitalar 70,0%, da marca Tangara, passando de R$ 3,56 para R$ 5,45. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, necessário encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.9  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
Francisco Beltrão/PR, 27 de fevereiro de 2023.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                       OAB/PR 41.048 

                                                 
9 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 8- 1.958/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 28/02/2023 às 06:59:52

 

reequilíbrio parcial álcool hospitalar

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_111_2023_altermed.pdf
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DESPACHO N.º 111/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  1.958/2023 
REQUERENTE :  ALTERMED MATERIAL MÉDICO LTDA 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1.097/2022 – PREGÃO N.º 134/2022 
OBJETO :  AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de reequilí-
brio à Ata de Registro de Preços n.º 1.097/2022, referente à aquisição de produtos médico-
hospitalares.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, Ata de Re-

gistro de Preços, certidões negativas, parecer técnico e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0232/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de reequilíbrio para o item 23 – Álcool Hospitalar 70,0%, da marca Tangara, passan-
do de R$ 3,56 para R$ 5,45. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 27 de fevereiro de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
LE

B
E

R
 F

O
N

T
A

N
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/3
95

B
-C

30
E

-4
7A

1-
27

53
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
95

B
-C

30
E

-4
7A

1-
27

53

1Doc:          44/50



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 395B-C30E-47A1-2753

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66)  VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 28/02/2023 09:11:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/395B-C30E-47A1-2753

1Doc:          45/50



  Protocolo 9- 1.958/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 09/03/2023 às 09:47:16

 

BOM DIA

EM ANEXO: 1º TERMO DE ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1097/2022 PREGÃO Nº 134/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_REEQUILIBRIO_ATA_1097_2022_ALTERMED_MATERIAL_MEDICO_HOSPITALAR.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1097_2022.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1097/2022 

PREGÃO Nº 134/2022 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 
020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, sediada na ESTRADA BOA 

ESPERANCA, 2320 FUNDO CANOAS - CEP: 89160000 - BAIRRO: FUNDO CANOAS, na cidade de Rio do 
Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02. 

                            
OBJETO: Futura e eventual aquisição de produtos para suprimento da rede municipal de saúde do 

Município de Francisco Beltrão, , conforme necessidade da Administração Municipal. 
 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa a Procuradoria Jurídica opinou pelo 
deferimento parcial de reequilíbrio econômico financeiro do item 23 do lote 001,  da Ata 1097/2022, a ser 
praticado a partir de 14 de fevereiro de 2023, data em que foi protocolado o Processo Administrativo nº 
1958/2023. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica atualizado o valor do item conforme abaixo especificado: 

Lote Item Código  
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Valor 
contratado 

R$ 

Valor 
atualizado 

R$ 
001 23 71941 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO: aspecto 

físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor 
alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), 
fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 
46,07 g,mol, grau de pureza: mínimo de 70 
°inpm (70% p,p), característica adicional: 
hidratado, número de referência química: cas 
64-17-5 . Obs: 70 INPM, para uso hospitalar, 
embalagem de plástico, contendo 1 litro, 
deverá conter o certificado do INMETRO, 
nome do fabricante, data de fabricação, 
número do lote, prazo de validade e com 
registro na Anvisa ou Ministério da Saúde. 
Caixa com 12 unidades.  

TANGARA CX 220,00 42,73 65,40 

 
Valor total a ser acrescido ao contrato  

R$                
4.987,40 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que 
juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
Francisco Beltrão, 01 março de 2023. 
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ajuste de tamanho no pescoço e tórax, com dimensões de fita do pescoço de aproximadamente 35 a 70 
cm de diâmetro e fita de tórax com diâmetro aproximado de 60 a 105 cm, deve acompanhar guia de no 
mínimo 1,2 m, com mosquetão de acoplagem confeccionado em material resistente. 

5 86421 

CAMA ESTOFADA tamanho G para cães, confeccionada em tecido confortável e resistente (algodão, 
microfibra, nylon, poliéster), possuir almofada interna de fácil remoção para lavagem, possuir zíper 
para retirada de almofada interna, possuir dimensões aproximadas de 15 cm de altura, 60 cm de 
largura e 60 cm de comprimento. 

4,00 UN 124,00 496,00 

6 86422 

CAMA ESTOFADA tamanho GG para cães, confeccionada em tecido confortável e resistente 
(algodão, microfibra, nylon, poliéster), possuir almofada interna de fácil remoção para lavagem, 
possuir zíper para retirada de almofada interna, possuir dimensões aproximadas de 20 cm de altura, 60 
cm de largura e 80 cm de comprimento. 

4,00 UN 140,00 560,00 

Total R$ 1.806,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 33/2023: R$ 2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 08 de março de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:9692F891 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 215/2021, de 15 de maio de 2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público resultado do Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 36/2023 
  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, com vigência de 12(doze) meses, através de fornecedores credenciados no Chamamento Público nº 019/2022. 
  
FORNECEDOR: Cooperativa de Produção, Industrialização, Comercialização, Consumo e Serviços da Agricultura Familiar e Economia Solidária - 
COOPERGUARACIABA 
CNPJ Nº: 10.671.993/0009-34 
  
Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

5 86437 GELEIA DE FRUTAS 300 Unidade 25,71 7.713,00 

  
FORNECEDOR: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE FRUTAS DE SANTA MARIA - COOPERSANTA 
CNPJ Nº: 09.485.690/0001-90 
  
Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

6 86438 SUCO DE LARANJA INTEGRAL 2.500 Unidade 3 Litros 28,00 70.000,00 

  
FORNECEDOR: ITAMAR POLLA 
CPF Nº: 314.555.490-53 
  
Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 86433 MEL DE ABELHA 300 Kg 25,32 7.596,00 

  
FORNECEDOR: RUBENS LUIZ DEMICHELLI 
CPF Nº: 546.219.509-59 
  
Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

2 86434 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA) 560 Kg 27,12 15.187,20 

3 86435 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) 936 Kg 25,15 23.540,40 

4 86436 CARNE BOVINA (MÚSCULO) 63 Kg 20,06 1.263,78 

Total R$ 39.991,38 

  
Valor Total de gastos com o processo de Dispensa de licitação nº 36/2023: R$ 125.300,38 (cento e vinte e cinco mil, trezentos reais e trinta e oito 
centavos). 
  
Francisco Beltrão/PR, 08 de março de 2023. 
  
ALEX BRUNO CHIES DANIELA RAITZ 
Membro da Comissão Presidente da Comissão 

 
Publicado por: 

Maria Catarina Pereira Lima 
Código Identificador:7C11A2AB 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1097/2022 – Pregão Eletrônico nº 134/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS: Futura e eventual aquisição de produtos para suprimento da rede municipal de saúde do Município de 
Francisco Beltrão, conforme necessidade da Administração Municipal. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento parcial de reequilíbrio 
econômico financeiro do item 23 do lote 001, da Ata 1097/2022, a ser praticado a partir de 14 de fevereiro de 2023, data em que foi protocolado o 
Processo Administrativo nº 1958/2023. 
ADITIVO: Fica atualizado o valor do item conforme abaixo especificado: 
  
Lote Item Código Descrição Marca Unidade Quantidade Valor contratado R$ Valor atualizado R$ 

001 23 71941 

ALCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO: aspecto físico: 
líquido límpido, incolor, volátil, 
teor alcoólico: mínimo de 77 °gl 
(77% v,v a 20 °c), fórmula 
química: c2h5oh, peso molecular: 
46,07 g,mol, grau de pureza: 
mínimo de 70 °inpm (70% p,p), 
característica adicional: hidratado, 
número de referência química: cas 
64-17-5 . Obs: 70 INPM, para uso 
hospitalar, embalagem de plástico, 
contendo 1 litro, deverá conter o 
certificado do INMETRO, nome 
do fabricante, data de fabricação, 
número do lote, prazo de validade 
e com registro na Anvisa ou 
Ministério da Saúde. Caixa com 12 
unidades. 

TANGARA CX 220,00 42,73 65,40 

Valor total a ser acrescido ao contrato R$ 4.987,40 

  
Francisco Beltrão, 01 de março de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:82FECF10 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa AGIL MEDICAMENTOS LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 394/2022 – Pregão Eletrônico nº 044/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as 
farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento parcial de reequilíbrio 
econômico financeiro do item 32 do lote 001, da Ata 394/2022, a ser praticado a partir de 09 de fevereiro de 2023, data em que foi protocolado o 
Processo Administrativo nº 1796/2023. 
ADITIVO: Fica atualizado o valor do item conforme abaixo especificado: 
  
Lote Item Código Descrição Marca Unidade Quantidade Valor contratado R$ Valor atualizado R$ 

001 32 79736 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG GLOBO COMP 12.020,00 0,11 0,12 

Valor total a ser acrescido ao contrato R$ 120,20 

  
Francisco Beltrão, 01 de março de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:51501E08 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e de outro MED CENTER COMERCIAL LTDA. 
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 086/2023 PREGÃO nº 210/2022. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos art. 78, inc. 1 e no art. 79, inc. I, da Lei n.º 8.666/93 mediante as cláusulas e condições 
seguintes, pela rescisão parcial da Ata de Registro de Preços nº 086/2023, do item 69 lote 001, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
2.294/2023, abaixo especificado. 
  
Lote Item Código Descrição Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

001 69 79718 CEFOTAXIMA 500MG BLAU AMP 5.000,00 4,20 

  
Francisco Beltrão, 06 de março de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:DEA93E29 
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