PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJ
CNPJ7 6.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - FONES (044) 3677-1222
CE P8 7430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

INSTRUMENTO PARTICULAR DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA QUE CELEMBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TAPEJARA E A EMPRESA ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N. 91/2021

DispensaN. 27/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO
N. 206/2021

O MUNICÍPIO DE TAPEJARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida
Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

76.247.345/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rodrigo de Oliveira Souza
Koike, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 27.789.446/0001-01, com estabelecimento à Avenida Presidente Castelo
Branco, n 4455, ZONA I, na cidade de UMUARAMA, Estado do Paraná CEP: 87.501-170,
representada neste ato por FERNANDA PASSARELA FLORIANO, brasileira, solteira, empresária,

residente e domiciliada na Rua Monte Claros, n 4076, Jardim Cidade Alta, na cidade de
Tapejara/Pr, portador da CI/RG n. 6.251.643 - SESP/SC, e inscrito no CPF/MF n. 087.395.33980, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de adjudicação do processo de
DISPENSA N. 27/2021, homologado em 08 de julho de 2021, e nos termos da Lei Federal
n. 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, atendidas
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de
MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES COM COVID - 19, INTERNADOS E
ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE
TAPEJARA - ESTADO DO PARANÁ, obedecendo-se a proposta de preços apresentada, dandose início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada item

do(s) lote(s), na conformidade do Edital de licitação por DISPENSA N. 27/2021, que, com seus
Anexos integram este termo, independentes de transcrição, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato poderá
ser executado em regime de fornecimento de forma única, de acordo com as solicitações da
CONTRATANTE, através de seus Departamentos solicitantes.

PARÁGRAFO Io - Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, a
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a sua
substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no Contrato, no Edital, na Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, e
na Lei Federal n. 10.520/02.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a
este contrato o valor total de 1.364,22 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte

e dois centavos), para o(s) fornecimento(s) previsto(s) nas Cláusulas Primeira e Segunda e para
a totalidade do período mencionado na Cláusula Quarta, referente ao(s) lote(s)/item(ns)
vencido(s) pela CONTRATADA, respeitando o limite de quantidade de cada serviço, incluído o
frete.
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PARÁGRAFO Io - O pagamento à CONTRATADA será efetuado na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Tapejara, em correspondência com os fornecimentos prestados e com os
valores fixados nesta Cláusula, mediante apresentação das faturas mensais, devidamente
atestadas e vistadas por funcionários responsáveis deste Município.

PARÁGRAFO 2o - O preço contratado e estipulado neste artigo poderá ser reajustado
com base no inciso III, do art. 55 da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo
percentual e data dos reajustes determinados pelo Governo Federal, segundo os índices do IGP-M
podendo também ser realinhado de acordo com o aumento ou redução dos preços de custo,
demonstrados conforme notas fiscais, procurando manter o equilíbrio financeiro, conforme "Art.
65,1, d" da lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO 3o - Havendo atraso no pagamento das parcelas mensais por parte do
CONTRATANTE, o saldo devedor de cada parcela será corrigido monetariamente desde o dia da
inadimplência até o dia do efetivo pagamento, mediante os índices inflacionários determinados
pelo Governo Federal - INPC.
PARÁGRAFO 4o - Fica estipulado, para acréscimos referente a valores e quantidade

de itens deste Contrato Administrativo, feitos por meio de Termos Aditivos, a quantia de 25%
(vinte e cinco por cento) calculada tomando em referência os valores e quantidades do Contrato
original, conforme fundamentação legal feita por meio do Art. 65, inciso II, alínea "d", 1, da Lei
n. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 180
(cento e oitenta) dias, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite

da quantidade de cada item licitado, podendo ser prorrogado à critério da Administração
Municipal, desde que justificado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO Io - Fica fixado, a partir da assinatura do contrato, o prazo de até 15
(quinze) dias úteis para entrega dos produtos citados na Cláusula Primeira, contados conforme

solicitação feita por meio de requisição da Administração Pública, caso contrário o objeto poderá
ser repassado para o próximo colocado descrito em Ata de Julgamento da presente licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do
objeto da presente licitação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11.001.10.122.0023.2.166.3.3.90.30.00.00. -1019 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e
através da Prefeitura Municipal de Tapejara, por meio do Fiscal de Contrato, conforme a

Portaria Municipal n 049, de 25 de janeiro de 2021, Sr.<a) MÁRCIA ROSÂNGELA FAXINA
CÉ, cumprindo assim o que determina o artigo 67 da Lei de Licitações e artigo 64 do
edital, para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento
do presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo contratante.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: O descumprimento, total ou parcial, de
qualquer das obrigações ora estabelecida sujeitará a contratada às sanções previstas no artigo 87
e ss. da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

PARÁGRAFO Io - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o
máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em cada caso.
PARÁGRAFO 2o - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório
e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
PARÁGRAFO 3o - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: O CONTRATANTE poderá rescindir
administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, da Lei

Federal n. 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do prazo
regulamentar, o CONTRATANTE providenciará a publicação em resumo, do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES: A CONTRATADA assume,
como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

PARÁGRAFO Io - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à
CONTRATADA, sob pena multa.

PARÁGRAFO 2o - O CONTRATANTE não respondera por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, securitária, ou indenizações cíveis
decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA,- art. 71,
Io e 2o da Lei n

8.666/93.
PARÁGRAFO 3o - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
PARÁGRAFO 4o - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços contratados nas

mesmas condições e requisitos exigidos no Termo de Referência (Anexo III), bem como da
proposta de preços apresentada.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituirá
encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedada a transferência total ou parcial para
terceiros do presente contrato nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas respectivas
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 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.
I - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)"prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b)"prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)"prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos
do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;
d)"prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e)"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
II- 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 contatos 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.
III- 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
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adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todosos documentos, contas e
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O Foro do presente contrato será o da
Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, excluído qualquer outro.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmam o presente termo,
com 02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo
assistiram.

Tapejara/PR, 09 de julho de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 206/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES COM COVID - 19,
INTERNADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, NO
MUNICÍPIO DE TAPEJARA - ESTADO DO PARANÁ.

MODALIDADE: Dispensa n 27/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIREU.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: R$-1.364,22 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 09 de julho de 2021

MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

