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TERMO DE CONTRATO Nº 286/2019 (5517) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 – PROCESSO Nº 169/2019 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, COM A EMPRESA 

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

 

O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  na Rua Dr. Cruz 

Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-71, neste ato 

representado por seu Prefeito HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-

1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, doravante denominado de CONTRATANTE e, do 

outro lado, a empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com endereço na Rua 

Nova Esperança, Nº 1004, Emiliano Perneta, em Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.324-400, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.788.117/0001-03, representada por VINICIUS MARTINS STOKLOSKI, CPF nº 

034.655.839-57, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de 

Pregão Eletrônico n.º 105/2019 PMUVA, Processo n.º  169/2019, em conformidade com o que preceitua a 

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e a Lei Federal n.º 

10.520/2002 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 4363/2014, sujeitando-se os contratantes às 

suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico n
o
 105/2019 PMUVA, na Lei Federal n.º 8.666/93, 

de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores, Lei 

Municipal nº 4363/2014 e na proposta de preços da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, 

consultório odontológico, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas 

organizadoras e térmicas, a serem destinadas para as unidades básicas de saúde do Município de 

União da Vitória/PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

edital e seus anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Licitação modalidade 

Pregão Eletrônico n° 105/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor 

global de R$ 545,98 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme 

especificado abaixo: 
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3.2. No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a sua execução, incluindo encargos 

trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto deste termo contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos valores líquidos que lhe forem devidos referente aos 

serviços prestados pela CONTRATADA, em 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, mediante 

apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta dos recursos 

provenientes da Dotação Orçamentária 

 

5.2. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  

1.019.4490.52 - 500 - 206/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E UPA 

1.019.4490.52 - 1000 - 208/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E UPA  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

6.1. O preço ora contratado não sofrerá reajustes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. A entrega dos produtos dar-se-á na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Castro Alves , S/N 

centro - horário das 08h00min até 11h30min / 13h30min às 17h00min de segunda à sexta – feira, após 

assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando se ao Município o 

direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.  

  

7.2. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na 

proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não 

aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da 

inadimplente; 

 

7.3. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda 

que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 

expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente notificará a empresa 

vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;  

 

7.3.1. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas, as 

despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua 

substituição ou adequação ao edital. 

 

7.3.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o 

órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de 

que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas 

contidas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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7.4. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao atendimento 

das exigências contidas neste edital. 

 

7.5. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 

aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 

 

7.6. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 

 

7.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1 – Das Obrigações do Contratante:  

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

b) Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado;  

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

g) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou 

no caso de aplicação de sanção. 

 

8.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.  

 

8.2 – Das Obrigações da Contratada:  

8.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda:  

 

a) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de Compra;  

b) Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos itens objeto desta licitação; 

c) Entregar os itens no prazo e locais previstos no referido Edital; 

d) Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas, as 

despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição imediata;  

e) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;  

f) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos 

e/ou serviços prestados;  

g) Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 
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h) Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir no 

fornecimento do objeto desta licitação;  

i) Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de União da 

Vitória, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 

Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

a. Advertência; 

b. Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato; 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo 

prazo de 2 (dois) anos; 

d. Declaração de Inidoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido no subitem “c” 

acima. 

 

9.2 - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem anterior poderão também  ser aplicadas às 

empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando à frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 

e seguintes da Lei nº. 8666/93. Ainda, poderá ser interrompido a qualquer momento conforme as 

necessidades da Fundação Municipal de Saúde, das quais poderá proceder no rompimento do presente 

termo de contrato e preencher a devida vaga do cargo por meio do processo de contratação através de 

concurso público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8666/93, de 21 de 

junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

12.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita 

através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou 

cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
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13.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até perfazer o máximo 

estabelecido, conforme disposto no inciso IV do Artigo 57° da Lei 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1. O Município se reserva o direito de requisitar os serviços licitados, objeto deste contrato, conforme 

suas necessidades e disponibilidades financeiras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto 

 contratual. 

 

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

 

15.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

contrato; 

 

15.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

 

15.2.3 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 

níveis artificiais e não-competitivos; 

 

15.2.4 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 

contrato; 

 

15.2.5 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

15.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 

pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio 

de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 

15.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
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16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8666/93, e dos Princípios Gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 

17.1. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pelo 

CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da Lei nº. 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato. 

 

E, por estarem assim acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

União da Vitória (PR), 11 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 
 

CONTRATADA 

METALIC MEDICAL PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 

CNPJ n.º 05.788.117/0001-03 

  CONTRATANTE 

HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF/MF n.º 030.419.409-30 

    

Testemunhas:    

 

 

   

 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


