
CONTRA TO Nº 135/2022 

DL 57/2022 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação nº 57/2022 

1D 3783 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE 

SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO 

GRANDE E A EMPRESA LEMED COMÉRCIO DE 

MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

EIRELI. 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

95.422.986/0001-02, com sede administrativa na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro 

Nações em Fazenda Rio Grande - PR, neste ato representado por seu titular Exmo. 

Sr. Prefeito, Marco Antonio Marcondes Silva, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande/PR, portador da Carteira de 

Identidade RG. n.0 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.0 043.186.889-

17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. Débora Lemos, 

OAB/PR 42.955, e em conjunto com a Secretário Municipal de Saúde, Sr. Francisco 

Roberto Barbosa, inscrito no CPF/MF sob o nº 946.324.139-68, doravante 

denominado MUNICÍPIO CONTRATANTE, e de outro lado, LEMED COMÉRCIO DE 

MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

37.931.064/0001-16, Avenida Governador Celso Ramos, nº 2838, sala 01, Centro -

Porto Belo/SC, e-mail: lemedmedicamentos@gmail.com, telefone: (47) 98815-

4927//99699-5693, neste ato representada pela Sra. Paola Jenniffer Soinski Leal, 

brasileira, inscrita no CPF/MF, sob o nº 087.851.609-38, pactuam o presente contrato 

de compra e venda, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no 

processo administrativo sob Protocolo nº 52192/2022, na modalidade de Dispensa 

Emergencial de Licitação e que se regerá pela Lei n.0 8.666/93, além das cláusulas e 

condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se 

outorgam, a saber: 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 57/2022 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei 8.666/93): 

Cláusula Primeira: Constitui-se objeto do presente contrato, Aquisição de Soluções 

parenterais para uso na UPA e Maternidade Nossa Senhora Aparecida neste 

município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo Primeiro: O objeto adquirido seguirá as especificações, quantidades e 

preço ofertado pela CONTRATADA, conforme Tabela abaixo: 

APRESEN VALOR VALOR 
ITEM 

TAÇÃO 
QTDE PRODUTO 

UNITÁRIO TOTAL 

Solução de cloreto de sódio 0,9%, 

sistema fechado de 500ml. Solução 

límpida, estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente 

hermético (bolsa flexível ou frasco 

semi-flexível) de material atóxico, 

apresentando espaço livre interno de 

aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios 

1 Unidade 6600 
de infusão e adição de 

R$ 11,60 
R$ 

medicamentos independentes, 78.276,00 

paralelos, que não permitam durante 

sua manipulação desprendimento de 

fragmentos em contato com a 

solução. Que possua ponto de adição 

composto de membrana autovedável 

resistente a múltiplas punções, 

dispositivo que garanta isolamento 

deste ponto com o meio ambiente até 

o momento do seu uso. Deve possuir 
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2 Unidade 578 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n" 57/2022 

sítio de inserção do equipo, com 

lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipes de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a 

estanqueidade do sistema. Os 

frascos ou bolsas devem possuir 

alças de sustentação sem sinais de 

rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em, 

pelo menos, um dos lados dos 

mesmos. Na embalagem devem 

constar os dados de identificação, 

lote, validade e registro do produto no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de cloreto de sódio 0,9%, 

sistema fechado de 1000ml. 

Solução límpida, estéril e 

apirogênica, acondicionada em 

recipiente hermético (bolsa flexível ou 

frasco semi-flexível) de material 

atóxico, apresentando espaço livre 
R$ 

interno de aproximadamente 20-25% R$ 15,83 
9.149,74 

da embalagem. Deve apresentar 

sítios de infusão e adição de 

medicamentos independentes, 

paralelos, que não permitam durante 

sua manipulação desprendimento de 

fragmentos em contato com a 

solução. Que possua ponto de adição 
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3 Unidade 370 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 5712022 

composto de membrana autovedável 

resistente a múltiplas punções, 

dispositivo que garanta isolamento 

deste ponto com o meio ambiente até 

o momento do seu uso. Deve possuir 

sítio de inserção do equipo, com 

lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipas de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a 

estanqueidade do sistema. Os 

frascos ou bolsas devem possuir 

alças de sustentação sem sinais de 

rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em 

pelo menos um dos lados dos 

mesmos. Na embalagem devem 

constar os dados de identificação, 

lote, validade e registro do produto no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de glicose 5%, sistema 
fechado de 100ml a 125ml. Solução 

límpida, estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente 

hermético (bolsa flexível ou frasco R$ 
R$ 9,28 

semi-flexível) de material atóxico, 3.433,60 

apresentando espaço livre interno de 

aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios 

de infusão e adição de 
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4 Unidade 2044 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação nº 5712022 

medicamentos independentes, 

paralelos, que não permitam durante 

sua manipulação desprendimento de 

fragmentos em contato com a 

solução. Que possua ponto de adição 

composto de membrana autovedável 

resistente a múltiplas punções, 

dispositivo que garanta isolamento 

deste ponto com o meio ambiente até 

o momento do seu uso. Deve possuir 

sítio de inserção do equipo, com 

lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipas de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a 

estanqueidade do sistema. Os 

frascos ou bolsas devem possuir 

alças de sustentação sem sinais de 

rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em 

pelo menos um dos lados dos 

mesmos. Na embalagem devem 

constar os dados de identificação, 

lote, validade e registro do produto no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de glicose 5%, sistema 

fechado de 250ml. Solução límpida, 
R$ 

estéril e apirogênica, acondicionada R$ 11,86 
24.241,84 

em recipiente hermético (bolsa 

flexível ou frasco semi-flexível) de 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 5712022 

material atóxico, apresentando 

espaço livre interno de 

aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios 

de infusão e adição de 

medicamentos independentes, 

paralelos, que não permitam durante 

sua manipulação desprendimento de 

fragmentos em contato com a 

solução. Que possua ponto de adição 

composto de membrana autovedável 

resistente a múltiplas punções, 

dispositivo que garanta isolamento 

deste ponto com o meio ambiente até 

o momento do seu uso. Deve possuir 

sítio de inserção do equipo, com 

lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipas de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a 

estanqueidade do sistema. Os 

frascos ou bolsas devem possuir 

alças de sustentação sem sinais de 

rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em 

pelo menos um dos lados dos 

mesmos. Na embalagem devem 

constar os dados de identificação, 

lote, validade e registro do produto no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 
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5 Unidade 1380 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 57/2022 

Solução de glicose 5%, sistema 

fechado de 500ml. Solução límpida, 

estéril e apirogênica, acondicionada 

em recipiente hermético (bolsa 

flexível ou frasco semi-flexível) de 

material atóxico, apresentando 

espaço livre interno de 

aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios 

de infusão e adição de 

medicamentos independentes, 

paralelos, que não permitam durante 

sua manipulação desprendimento de 

fragmentos em contato com a 

solução. Que possua ponto de adição 

composto de membrana autovedável RS 14,98 

resistente a múltiplas punções, 

dispositivo que garanta isolamento 

deste ponto com o meio ambiente até 

o momento do seu uso. Deve possuir 

sítio de inserção do equipo, com 

lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipes de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a 

estanqueidade do sistema. Os 

frascos ou bolsas devem possuir 

alças de sustentação sem sinais de 

rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em 

R$ 

20.672,40 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 57/2022 

pelo menos um dos lados dos 

mesmos. Na embalagem devem 

constar os dados de identificação, 
lote, validade e registro do produto no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 

Parágrafo Segundo: Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas 
no processo de Dispensa Emergencial de Licitação nº 57/2022. 

Parágrafo Terceiro: Estão inclusos nos valores unitários todos os custos da execução 
do objeto, como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão-de-
obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de 
natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do objeto contratado, não 
sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, li, da Lei 8.666/93): 

Cláusula Segunda: Os materiais deverão ser entregues na Central de Abastecimento 
Farmacêutico - CAF, situado a rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, no Município de 
Fazenda Rio Grande, em até 7 (sete) dias após a emissão da Autorização de 
Fornecimento, no horário das 8:30 horas às 11 :30 horas e das 13:00 as 16:30 horas. 

Parágrafo Primeiro: O fornecimento poderá ser efetuado em remessa(s) única(s) ou 
parcelada(s), devido à quantidade, espaço físico e a dificuldade de encontrar o produto 
no mercado, com prazo de entrega não superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se 
for o caso. 

Parágrafo Segundo: Os bens deverão ser entregues com prazo de validade de 75% 
de vida útil. 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 57/2022 

Parágrafo Terceiro: Todos os DANFEs / NF-e (modelo 55) deverão conter 

obrigatoriamente: 

1 - Denominação Comum Brasileira do Produto (DCB). 

2 - Marca e/ou fabricante 

3 - Número de lote, validade, fabricação do produto. 

4 - Número de rastreabilidade do produto e/ou GTIN. 

5 - Detalhamento Especifico de Medicamento e Matéria-Prima farmacêutica. (quando 

houver) 

6 - Isenção de ICMS de medicamento conforme Convênio ICMS 87/02 - CONFAZ 

(quando houver) 

6 - Prazo de validade do produto. 

7 -. Número do empenho e/ou autorização de fornecimento. 

DA FISCALIZAÇÃO: 

Cláusula Terceira: A fiscalização para a entrega do Material bem como a verificação 

de suas especificações estejam de acordo com aquelas descritas neste ficará a cargo 

da servidora Vanessa Bispo Soares, matrícula 353716, como fiscal de execução e 

Francisco Expedito Damas Soares Junior, matrícula nº 349.123, como fiscal de 

gestão, acompanhados pelos servidores José Farias dos Santos Filho, farmacêutico 

da UPA, matrícula 353197 e da servidora Viviam Alice Porfirio, farmacêutica do 

Hospital, matrícula 351215, os quais verificarão a compatibilidade das especificações 

pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade. E ainda, deverá dirimir todas as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo será dado ciência à 

Administração. 

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade do contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. Ainda, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n" 57/2022 

agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRA TO: 

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, 

podendo a critério da Secretaria Municipal de Saúde rescindir o mesmo antes desse 
período. 

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 
73, inciso li , alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº. 8.666/93. 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO {Art. 55, Ili, Lei 8.666/93): 

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos 
serviços, sendo ele mensalmente, através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias 
contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na 
fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente 
atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 
135.773,58 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação nº 57/2022 

cinquenta e oito centavos). 

Parágrafo Segundo: O fornecimento é indireto por preço unitário. 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93): 

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do 

crédito indicado pelos códigos: 

Funcional Fonte 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1303 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1369 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 1494 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 3016 

15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30 3369 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (Art. 55, VII, Lei 

8.666/93): 

Cláusula Sétima: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato 

nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 

prazo convencionados. 

Parágrafo Primeiro: Constitui obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetivar os serviços em consonância com todos os critérios estabelecidos neste 

Contrato, agindo, em todos os seus atos, com boa-fé e idoneidade; 

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, 

inclusive quanto a prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores; 

c) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas que antecede a data do início dos serviços, os motivos que impossibilitem 

o cumprimento do prazo previsto , com a devida comprovação; 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n " 57/2022 

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais 

altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza 

dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem 

como se responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestação de 

serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência dos mesmos; 

e) Arcar com os tributos federais, estaduais e municipais que venham por ventura 

incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, assim como os que dizem respe ito às normas de 

segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais encargos que 

porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1 º, do 

Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subseqüentes; 

f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas; 

g) Atender, imediatamente, as requisições de correções e exigências feitas pela 

Contratante; 

h) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, 

estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por 

prejuízos decorrentes das infrações a que der causa; 

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas 

e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem 

verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 

mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, imediatamente 

a solicitação independente de notificação; 

j) O Contratado reconhece os direitos do Município em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 

a) Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nas condições 

estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato; 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 57/2022 

b) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação do 

CONTRATADO; 

c) Notificar o CONTRATADO, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

d) No ato do recebimento da comunicação supracitada, o CONTRATADO deverá 

atendê-la imediatamente, sob pena de descumprimento contratual; 

e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do contratado pertinente ao objeto 

contratado, o que não exime o CONTRATADO da responsabilidade por danos 

causados. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93): 

Cláusula Oitava: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado 

do objeto deste contrato, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, 

ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da 

Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as 

seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 

1. Advertência. 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pela Contratante. 

li. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por 

cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 

1 O (dez) dias. Vencido o prazo o Contrato poderá ser considerado rescindido, a critério 

da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da 

Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, tudo sem prejuízo da multa relativa à 

rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
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b) Pela recusa em iniciar os serviços, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, 

prevista na letra "e" e perdas e danos. 

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto 

fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da 
rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia 

decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, 
corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, 

prevista na letra "e" e perdas e danos. 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas 

alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, no contrato, e não abrangida nos 

incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1 % (um por cento) do valor 

do Contrato, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista 

na letra "e" e perdas e danos. 

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Contrato, que enseje rescisão, multa de 

10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e das 

demais multas. 

Ili. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 

(dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 1 O % (dez por 
cento) do valor do contrato e das demais cominações legais. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-nnn - i=nnotl=:ov 14.11 ~i;?7.R~nn 14. 
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Dispensa de Licitação n º 5712022 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos 

resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 

8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, 

principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos Ili e IV 

desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias. 

1 - pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços; 

li - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da prestação de serviços, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da hora da rejeição; 

Il i - pela não execução dos serviços de acordo com as especificações e prazos 

estipulados neste Contrato. 

Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, 

às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

Parágrafo Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

Parágrafo Quarto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 

inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

Parágrafo Quinto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se 

de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou 
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de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93): 

Cláusula nova: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 

8.666 de 21.06.93. 

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por 
acordo entre as partes, na forma do art. 79, li da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos 
termos da legislação. 

DA VINCULAÇÃO À DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO (Art. 55, XI, Lei 
8.666/93): 

Cláusula Décima: O presente contrato está vinculado à Dispensa Emergencial de 
Licitação nº. 57/2022. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93): 

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas 
na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, 
Código Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de 
Fazenda Rio Grande/PR. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas 
alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
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Dispensa de Licitação n 57/2022 

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93): 

Cláusula Décima Segunda: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado 

atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do 

presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

P/ Contratante: 

Fazenda Rio Grande, 07 de novembro de 2022. 

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital 
por MARCO ANTONIO 

MARCONDES MARCONDES 

SILVA:0431868891 SILVA:04318688917 
Dados: 2022.11 .23 10:49:51 

7 -03'00' 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 

FRANCISCO ROBERTO 
BARBOSA:9463241396 
8 

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO ROBERTO 
BARBOSA:94632413968 g ltb 

Documento ass inado digitalmente 

DEBORA LEMOS 
Data: 22/ 11/ 2022 17:03:39-0300 
Verifique em https:/ /verificador.iti .br Dados: 2022.11 .21 16:28:11 -03'00' 

Francisco Roberto Barbosa 
Secretário Municipal de Saúde 

P/ Contratada: 

Débora Lemos 
Procuradora Geral do Município 

Paola Jenniffer Soinski Leal 
LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

Testemunhas: 
Documento assinado digitalmente 

9. 11b· ROZANAAPARECIDA DA SI LVA 
V. Data: 24/ ll/2022 13:08:58-0300 

Veri fique em https:/jverificador.iti.br 

g 
Documento assinado digitalmente 

b SIMONEAPARECIDAANCAY RODRIGUES 
Data: 24 / U /2022 13:21:17-O3OO 
Verifique em https:/ j verificador.iti.br 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação nº 57/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

COMPLEMENTAR AO ANEXO 1 

Dispensa Emergencial de Licitação para Aquisição de Soluções parenterais para Uso 
da UPA e Hospital 

Fazenda Rio Grande, 18 de Outubro de 2022. 

11. OBJETO 

1.1. Dispensa Emergencial de Licitação para Aquisição de Soluções parenterais. 
1.1.1 Materiais para uso na Upa e no Hospital e Maternidade Nossa Senhora 

Aparecida neste município. 

12. ESPECIFICAÇÕES 

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas no anexo I deste termo de 
referência. 

Material 
ITEM 

Código 
Código BR 

Apresen 
TOTAL 

Betha tação 

Solução de cloreto de sódio 0,9%, 

sistema fechado de 500ml. Solução 

límpida, estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente hermético 
1 54032234 BR0268236 (bolsa flexível ou frasco semi-flexível) de Unidade 6600 

material atóxico, apresentando espaço 
livre interno de aproximadamente 20-25% 

da embalagem. Deve apresentar sítios de 

infusão e adição de medicamentos 
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independentes, paralelos, que não 

permitam durante sua manipulação 

desprendimento de fragmentos em 

contato com a solução. Que possua 

ponto de adição composto de membrana 

autovedável resistente a múltiplas 

punções, dispositivo que garanta 

isolamento deste ponto com o meio 

ambiente até o momento do seu uso. 

Deve possuir sítio de inserção do equipo, 

com lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipes de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a estanqueidade 

do sistema. Os frascos ou bolsas devem 

possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em, 

pelo menos, um dos lados dos mesmos. 

Na embalagem devem constar os dados 

de identificação, lote, validade e registro 

do produto no Ministério da 

Saúde/ANVISA. 

Solução de cloreto de sódio 0,9%, 

sistema fechado de 1000ml. Solução 

límpida, 
54032235 BR0268236 

estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente hermético Unidade 

(bolsa flexível ou frasco semi-flexível) de 

material atóxico, apresentando espaço 

livre interno de aproximadamente 20-25% 
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da embalagem. Deve apresentar sítios de 

infusão e adição de medicamentos 

independentes, paralelos, que não 

permitam durante sua manipulação 

desprendimento de fragmentos em 

contato com a solução. Que possua 

ponto de adição composto de membrana 

autovedável resistente a múltiplas 

punções, dispositivo que garanta 

isolamento deste ponto com o meio 

ambiente até o momento do seu uso. 

Deve possuir sítio de inserção do equipo, 

com lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipes de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a estanqueidade 

do sistema. Os frascos ou bolsas devem 

possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em pelo 

menos um dos lados dos mesmos. Na 

embalagem devem constar os dados de 

identificação, lote, validade e registro do 

produto no Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de glicose 5%, sistema 
fechado de 100ml a 125ml. Solução 

límpida, 
54032236 BR0357880 

estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente hermético 

(bolsa flexível ou frasco semi-flexível) de 

material atóxico, apresentando espaço 

Unidade 
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livre interno de aproximadamente 20-25% 

da embalagem. Deve apresentar sítios de 

infusão e adição de medicamentos 

independentes, paralelos, que não 

permitam durante sua manipulação 

desprendimento de fragmentos em 

contato com a solução. Que possua 

ponto de adição composto de membrana 

autovedável resistente a múltiplas 

punções, dispositivo que garanta 

isolamento deste ponto com o meio 

ambiente até o momento do seu uso. 

Deve possuir sítio de inserção do equipo, 

com lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipes de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a estanqueidade 

do sistema. Os frascos ou bolsas devem 

possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em pelo 

menos um dos lados dos mesmos. Na 

embalagem devem constar os dados de 

identificação, lote, validade e registro do 

produto no Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de glicose 5%, sistema 

fechado de 250ml. Solução límpida, 

54032237 BR0357880 estéril e apirogênica, acondicionada em Unidade 

recipiente hermético (bolsa flexível ou 

frasco semi-flexível) de material atóxico, 
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apresentando espaço livre interno de 
aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios de 
infusão e adição de medicamentos 
independentes, paralelos, que não 
permitam durante sua manipulação 

desprendimento de fragmentos em 
contato com a solução. Que possua 

ponto de adição composto de membrana 
autovedável resistente a múltiplas 
punções, dispositivo que garanta 
isolamento deste ponto com o meio 
ambiente até o momento do seu uso. 

Deve possuir sítio de inserção do equipo, 
com lacre de uso único não recolocável, 
com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipas de 
infusão, provido de barreira de 
esterilidade que garanta a estanqueidade 
do sistema. Os frascos ou bolsas devem 
possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 
apresentar graduação orientativa em pelo 
menos um dos lados dos mesmos. Na 
embalagem devem constar os dados de 

identificação, lote, validade e registro do 
produto no Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de glicose 5%, sistema 
54-03- fechado de 500ml. Solução límpida, 

BR0357880 Unidade 
2238 estéril e apirogênica, acondicionada em 

recipiente hermético (bolsa flexível ou 
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frasco semi-flexível) de material atóxico, 

apresentando espaço livre interno de 

aproximadamente 20-25% da 

embalagem. Deve apresentar sítios de 

infusão e adição de medicamentos 

independentes, paralelos, que não 

permitam durante sua manipulação 

desprendimento de fragmentos em 

contato com a solução. Que possua 

ponto de adição composto de membrana 

autovedável resistente a múltiplas 

punções, dispositivo que garanta 

isolamento deste ponto com o meio 

ambiente até o momento do seu uso. 

Deve possuir sítio de inserção do equipo, 

com lacre de uso único não recolocável, 

com dimensões adequadas para 

adaptação universal aos equipas de 

infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a estanqueidade 

do sistema. Os frascos ou bolsas devem 

possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em pelo 

menos um dos lados dos mesmos. Na 

embalagem devem constar os dados de 

identificação, lote, validade e registro do 

produto no Ministério da Saúde/ANVISA. 

Solução de Ringer com Lactato, 

5030570 BR0303292 sistema fechado de 500ml. Solução Unidade 

límpida, estéril e apirogênica, 
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acondicionada em recipiente hermético 
(bolsa flexível ou frasco semi-flexível) de 
material atóxico, apresentando espaço 
livre interno de aproximadamente 20-25% 

da embalagem. Composição aproximada 
em cada 100ml de veículo q.s.p.: Cloreto 
de Sódio - 600mg; Cloreto de Potássio -
30mg; Cloreto de Cálcio 2H2O - 20mg; 

Lactato de Sódio - 300mg; Íon Sódio -
130mEq/L; Íon Cálcio - 2, 7mEq/L; Íon 

Potássio - 4mEq/L; Íon Cloreto - 109 
mEq/L; Lactato 26,8 mEq/L; 
apresentando osmolaridade de 
aproximadamente 273mOsm/L. Via de 

administração intravenosa. Deve 
apresentar sítios de infusão e adição de 
medicamentos independentes, paralelos, 

que não permitam durante sua 

manipulação desprendimento de 
fragmentos em contato com a solução. 
Que possua ponto de adição composto 
de membrana autovedável resistente a 

múltiplas punções, dispositivo que 
garanta isolamento deste ponto com o 

meio ambiente até o momento do seu 
uso. Deve possuir sítio de inserção do 
equipo, com lacre de uso único não 
recolocável , com dimensões adequadas 

para adaptação universal aos equipos de 
infusão, provido de barreira de 

esterilidade que garanta a estanqueidade 
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do sistema. Os frascos ou bolsas devem 

possuir alças de sustentação sem sinais 

de rupturas e deformações, além de 

apresentar graduação orientativa em, 

pelo menos, um dos lados dos mesmos. 

Na embalagem devem constar os dados 

de identificação, lote, validade e registro 

do produto no Ministério da 

Saúde/ANVISA. 

3.1. 1 nformamos a necessidade de compra dos medicamentos elencados se faz 

necessária para atendimento aos usuários do SUS deste município. 

3.2. Informamos a necessidade de compra dos produtos em questão devido a estes 

itens não estarem contemplados em nenhuma licitação vigente, no momento, visto que 

o pregão 19/2021 venceu, a licitação está em andamento sob o protocolo nº 

31306/2022, mas com dificuldade em conseguir os orçamentos diante da escassez de 

medicamentos e insumos médicos geral. 

3.3. Houve aumento na demanda de atendimentos e também escassez em nível 

nacional de medicamentos, conforme noticiado em mídias de comunicação: 

https://noticias. r 7. com/sa ude/fa lta-de-remed ios-e-ate-de-soro-fisiolog ico-faz-ci ru rg ias-

e-exames-se rem-ad iados-no-brasil-31072022 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-07/risco-de-falta-de-soro-para-

hemodialise-preocupa-especialistas 

https://g1 .globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/05/26/falta-de-medicamentos-

em-farmacias-e-hospitais-do-rs-causa-restricoes-em-cirurgias.ghtml 

(https://www.bioredbrasil.com.br/falta-de-medicamentos-ja-atingiu-11-mil-pacientes-

em-2022-diz-entidade/) 
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(https://g1 .globo.com/pr/parana/noticia/2022/05/20/ao-menos-40-medicamentos-estao-
em-falta-no-parana-diz-conselho-regional-de-farmacia-veja-lista.ghtml) 

https://amb.org.br/brasilia-urgente/falta-de-soro-no-pais-pode-prejudicar-tratamentos-
de-hemodialise 

3.4. A dispensação dos produtos aqui elencados será realizada na Unidade de 
Pronto Atendimento e no Hospital e Maternidade, foi realizada pelos Farmacêuticos 
locais um levantamento para o período de 6 (seis) meses, com base em relatórios 
obtidos de sistemas de dispensação e atend imento. 

14. VALIDADE 

4.1. Os bens deverão ser entregues com prazo de validade de 75% de vida útil. 

15. CRONOGRAMA,=ENTREGA E NOTAS FISCAIS 

5.1. O fornecimento poderá ser efetuado em remessa(s) única(s) ou parcelada(s), 
devido à quantidade, espaço físico e a dificuldade de encontrar o produto no 

mercado, com prazo de entrega não superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, 
se for o caso. 

5.2. Os itens adquiridos deverão ser entregues na Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, situado a rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, no 
Município de Fazenda Rio Grande, em até 7 (sete) dias após a emissão da 

Autorização de Fornecimento, no horário das 8:30 horas às 11 :30 horas e das 

13:00 as 16:30 horas. 

5.3. Todos os DANFEs / NF-e (modelo 55) deverão conter obrigatoriamente: 

1 - Denominação Comum Brasileira do Produto (DCB). 

2 - marca e/ou fabricante 

3 - número de lote, validade, fabricação do produto. 

4 - número de rastreabilidade do produto e/ou GTIN. 
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5 - Detalhamento Especifico de Medicamento e Matéria-Prima 

farmacêutica. (quando houver) 

6 - Isenção de ICMS de medicamento conforme Convênio ICMS 87/02 -

CONFAZ (quando houver) 

6 - Prazo de validade do produto. 

7 -. Número do empenho e/ou autorização de fornecimento. 

5.3.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 

dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da 

Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de 

Saúde e anexado às também as provas de regularidade relativa a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais -

INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas. 

5.4. O não atendimento ao item 5.3 sujeitará a empresa às penalidades previstas 

neste Termo de Referência. 

, 6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. Os bens serão recebidos: 

6.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e 

da proposta. 

6.1.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente 

aceitação, que se dará até 7 (sete) dias do recebimento provisório. 

6.1.3. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

6.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo 

de 7 (sete) dias. 
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11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7 .1. A presente dispensa terá validade de 6 (seis meses), ou até que se finalize e 
homologue a licitação. 

7.2. Podendo ser revogado este processo de dispensa sem prejuízos as partes. 

18 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1 . A fiscalização para a entrega do Material bem como a verificação de suas 
especificações esteja de acordo com aquelas descritas neste ficará a cargo da 
servidora Vanessa Bispo Soares, matrícula 353716, e acompanhada pelos 
servidores José Farias dos Santos Filho, farmacêutico da UPA, matrícula 353197 e 
da servidora Viviam Alice Porfirio, farmacêutica do Hospital, matrícula 351215. 

8.1.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.4. Os servidores e comissão designados para o recebimento dos bens deverão 
conferir o adequado preenchimento dos dados obrigatórios no documento fiscal. 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 28 

28 PAOLA J ENNIFFER SOINSKI LEAL 



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação n º 5712022 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) 

indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das 

especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal eletrônica dentro do constando detalhadamente o 

preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 

prazo de garantia; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990); 

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 

da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, 

às suas expensas, no prazo máximo de 7 (sete) dias o produto com 

avarias ou defeitos; 

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto do presente Termo de Referência; 

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 

do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, ou na minuta 

de contrato; 

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
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prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

\1 O OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. A Contratante obriga-se a: 

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de 
referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos; 

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

\11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS 

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da contratação é aquela prevista em contrato. 

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a seguinte 
Dotação Orçamentária: 417,418,419, 1184, e 1403. 

13. FONTES DE PESQUISA 

13.1. Empresas através de e-mail. 

13.3. Segue comprovante de gastos e justificativas dos setores solicitantes anexo, os 
relatórios de gastos representam o período de 6 (seis) meses. 

PAOLA JENNIFFER SOINSKt LEAL 
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114 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 

14.1. Levantamento de quantitativo elaborado pelos servidores Viviam Alice Porfirio, 

mat. 351215 e José Farias dos Santos Filho, mat. 353197, termo de referência 

elaborado pela servidora Karine Souza Dias mat. 351322. Elaborado em 29/09/2022. 

FRANCISCO ROBERTO ;~~~~~ic~:~:~1~ital por 
BARBOSA.94632413968 BARBOSA:94632413968 

• Dados: 2022.11.22 08:49:51 -03'00' 

Francisco Roberto Barbosa 
Secretário Municipal de Saúde 

PAOLA J ENNIFFER SOINSKI LEAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRAÇÃO 
CourJ~·11.i,,;üo d~ Ctmtrutu.r 

-·~ -~íld. ·.: l'RD' t.:l'fURA Ml/NICll'ALDI:: •~ Zt:..'lr,DA RJO CRANOI:: 'ª[ . ,.., ·r;, ~'ffAUO DO l'ARA!liÁ ,·, 
~· e , 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13512022 -10 3783 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE: 

CONTRATADA: LEMEO COMÉRCIO DE MATERIAL E MEOICAMENTOS HOSPITALARES 

EIRELI: 
CNPJ: 37.931.064/0001-16: 
OBJETO: "Aquisição de Soluções parenterais para uso na UPA e Maternidade Nossa 

Senhora Aparecida neste municlpio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde."; 

MODALIDADE: Dispensa Emergencial de Licitação n• 57/2022; 
FISCAL OE EXECUÇÃO: Vanessa Bispo Soares, matrícula 353716; 

FISCAL DE GESTÃO: Francisco Expedito Damas Soares Junior, matricula n• 349.123: 

PROTOCOLO: 52192/2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24112022: 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicaçao do extrato 

do contraio no Diério Oficial do Municlpio; 
VALOR TOTAL: RS 135.n3,58 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e 

cinquenta e oito centavos): 
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022. 

Coordenação de Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Cnrirdtt11 ac;Jn ,Ir Co111rn111s 

EXTRATO 00 CONTRATO N9 13612022 - 10 3784 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICfPIO DE FAZENDA RIO GRANDE: 

CONTRATADA: PROSAUDE DISTRIBUIDORA OE MEDICAMENTOS EIRELI • EP; 

CNPJ: 85.247.38510001-49; 
OBJETO: "Aquisição de Soluções parenterais para uso na UPA e Maternidade Nossa 

Senhora Aparecida neste munlcfplo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.•: 

MODALIDADE: Dispensa Emergencial de Licitação n• 5712022: 
FISCAL DE EXECUÇÃO: Vanessa Bispo Soares, matricula 353716; 
FISCAL DE GESTÃO: Francisco Expedito Damas Soares Junior, matricula n• 349.123; 

PROTOCOLO: 52192/2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24112022: 
PRAZO DE VIG~NCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do extraio 

do contrato no Diário Oficial do Municlpio; 
VALOR TOTAL: R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa re;i,is): 
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022. 

Coordenação de Contratos 

---

PREGÃO 1::Lt.:TRÔN ICO N". 94/2022 

1 'CONVOCA(' ÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA (AMOSTRA} 

N.i cumprimc1110 dm; cxi~êncins ~1:ibtkcidns no ii..:m J li do Cdit:il d,: Prcg~o 

Ekirõnk.!u n• 94/2021. com obj~o a conlr>olltçiu de C'(llp r Olol po rio f11ro r rimcnro dr;- llccnçi1 

tlt ,no dr Silc Grrcnci,h·tl cun1 n -.oci11çiiu tlc cnn1cüdn cmn Q R-COUE e Sh1cn1a de 

O u,·id11ri1t Di)!illll pur rcm110 tlctcnninatlo com inJ1111 l11(:lo. m1111111cuçau. hu,11L..Jut\·m. 

1n110nc e l~illllmcuto.. c11nfor:mc ,.,1ici1>1çau d" Sn:n.,uriio dc C-u,n u11 >al{'JO Suciiil . 

cmwue:inlúS o lici1amc :ibni.'l.o l'l:]acionPda por::i tc=iliz;iç-lo tln prov11 de coo.:ci10 n11 dltt:1 de 02 

de dcambrv de 2022 ãs 119h80min. cu,1form.: sc:i;m:: 

ll"EM 
Wl:BNé.TS SOLUCOl:S . EIRl:LI 

A. pro,•o de cunccito dc"l'cni ~r rcitlizad:i nu sede do munici1,io, Emlcn:ço: /\"cuida 

Jac:m1nd~. 300. F:ii:cnda Rio G r::indc - PR. 

A.on:i lisccjuli;:11nC11to d:is apn:~n1 ações t~~,,i .. -:isscrior,.-:i lizados cconduzi,Jos p,:los 

rii,.:ais de: conu.110 CVIII &cis!lo final da pn:110.:ir::i. de acordo com 3:1 cxit1~nci:is csubdc..:idas 

no Anc:10 li 'Ili.: C pwlc imc~mc do cdi tDL 

Toda dcn1Dn~tr.açl.i sc-ni. cvoduzida pela lici1:101e a1r.1vCS d:i u1ilii:i ç;l.o <J.: 

1:qui pauu;:ohn prôprias. 

N3o se-do 111:c:il:l.$ dc:nl<.IO~trao,'l)c:s conc.:l1u:ii!õ, í.:ita:,; por imagcn~ Jo<:u,m:ntos ou 

:iprcsc:111:iç\\~'1. Toda dc111un.~tr.1ção dei C1'D O<.'Vrm" atru•·~~ d.: projcio(s) fü 11ci,111al{i~). cuja 

11u1uria do Lici1an1c ~ j11 w mpru1.i.da e omk sc-j11 po~h·cl simulor c:i...o, rc:iis de uso 

O(sJ profiSJ1 iu11nl (isJ da cmpr~ que far.i(;l.o) a dcmun1>1raçdo d~1 .:ri(:lo) CSlor 

cr,:di:,1.:iado(i;) p!IOI o lim ~pcçifoco d.: d.:moos1r:1ç:lo. 

Os rcqulshos s..-rJo 11,.,:ili:id0:1 scqucnci:llmcmc de acordo o Tcnno d.: Rdcl'C1ll:i!I 

(onc:1.0 Il. na ordem crnccnte de n11n1er:1ç:lo. :f<.:ndo o lic i1:intc ooripdo a alC11dcr 1odo,i <>S 

i1cn:1 list:ldo:i com apont.10.mcnro -SI~{" nP coluna ""Obrii;:noriccfade-. O:, it.:.05 m.,rc:nlos como 

-N;10- oa cohuu, -Obri1;111oricd0dc~ n:lo prc:dsar:lo S<.-r apn:scnlados nesse 010. 

Todll!I as dcsp,:= dcss.a :ipr1.-:s.:n111Ç"3o, bc:m i;onMJ as dcm~is inc:orridus n:i fase de: 

propo,,1a. corT<:r:lo por coma ,Ja cmprc:;:i in1cn::~l':lda. !>Cm q1mlqucr dird to i indcn i1.aç;lo, 

n:=ibolso ou compc~'l("io. 

WH-~,. :·~ PR.t.:Fl::JTI IRA MIINICIPAL UE FAZE!'\OA RIO GRANDE ,; . r ESBDO DO PARANÂ 

" ~= . 
A , U>.ência (b. dc m(ltlS{l':lÇ30 ou cntn:p ~= dcsaconlo com o C<li u1I lkmi 

auloma1iconK111c d..'l,l; lassificacb a prop.m.:ntc. 

t'm r,wmrimrnln 1n irrro 18 dtt fdilul infom1n-ir onr I nrnn d, nmrriln sol 

D?diud•itsQ9bOQdndiaD?dcdrtt'DJhrntlr?D?? 

Fa.zc.nd.D Rioür:indc,24dcno,·cmbrodc202l. 

üi~lainc:Er:irdtRodrisu...-sdcOli,·.::ira 
l'n"1tvcin1Municip,d 

Por1>1ri112.tl/2022 
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