ATA DE REGISTRO DE PREÇO

AT A DE REGIST RO DE PREÇOS Nº SMGP 305/2016
MODALIDADE: PREGÃO PG/SMGP-0073/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PAL/SMGP-0574/2016.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: ___/___/2016.
DATA DE EXECUÇÃO: ___/___/2016 a ___/___/2017.
DATA DE VIGÊNCIA: ___/___/2016 a ___/___/2017.
ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S): Secretaria Municipal de Saúde/FMSL.
ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE: SMGP/MUNICÍPIO DE LONDRINA.
FORNECEDOR: Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda - ME
CNPJ/MF: 06.194.440/0001-03
ENDEREÇO: AV. Luiz Antonio Faedo, 1612, Sala 01, Bº Industrial, Francisco Beltrão, PR.
CEP 85601-275. Fone (46) 3524-1834 E-mail: odontomedifb@hotmail.com
odontomedilicitacao@hotmail.com
11. QUADRO SOCIETÁRIO: Romano Antonio Possatto - CPF 196.017.609-97 - RG
3.719.810-2 SSP-PR. Animari Terezinha Guimarães - CPF 896.860.049-04 - RG
1.486.527-8 SSP-PR. Sarah Carolina Guimarães Rosa - CPF 051.763.829-03 - RG
8.210.567-0 SSP-PR.
12. OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.1 Registro de Preços de insumos odontológicos para abastecer as clínicas
odontológicas do Município de Londrina.
Lote

Item

Cod.
Produto

Produto

35

1

2153

CONE ACESSÓRIO FF

TANARI

42

1

2237

BROCA DIAMANTADA
1015
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

45

1

2240

46

1

47

Preço

Quantidade

R$
19,68

38

CX

R$
747,84

FAVA

R$
1,48

328

UN

R$
485,44

BROCA DIAMANTADA
2134
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

92

UN

R$
136,16

2242

BROCA DIAMANTADA
1013
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

588

UN

R$
870,24

1

2243

BROCA DE
PARA
ROTAÇÃO

JOTA

R$
3,26

802

UN

R$
2.614,52

49

1

2245

BROCA DIAMANTADA
2068
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

121

UN

R$
179,08

53

1

2251

BROCA DIAMANTADA
1090
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

345

UN

R$
510,60

63

1

2276

ABRIDOR DE BOCA
DE BORRACHA

MAQUIRA

R$
6,78

36

UN

R$
244,08

69

1

2285

R$
106,33

38

CX

R$
4.040,54

Discos
acabamento

Marca

AÇO 8
BAIXA

para
e

3M

Contratos: Ata de Registro de Preços Ata de registro de preços nº 305/2016 (0290984)

Unidade

T otal

SEI 19.008.031082/2016-68 / pg. 1

106,33

polimento de resinas

4.040,54

72

1

2294

CERA 7 ROSA

LYSANDA

R$
9,04

59

CX

R$
533,36

79

1

4473

ESCOVA ROBINSON

MICRODONT

R$
1,24

1524

UN

R$
1.889,76

82

1

4674

BROCA DIAMANTADA
1033
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

107

UN

R$
158,36

83

1

4675

BROCA DIAMANTADA
1034
PARA
ALTA
ROTAÇÃO

FAVA

R$
1,48

79

UN

R$
116,92

99

1

4697

BROCA LARGO nº 02 28mm

MAILLEFER

R$
12,26

12

UN

R$
147,12

112

1

4728

RESINA
FOTOPOLIMERIZÁVEL
- A3 ESMALTE

FGM - ILIS

R$
10,57

70

BN

R$
739,90

124

1

8387

Agulha
Gengival
Descartável
Estéril
30g - Curta

INJEX

R$
24,74

203

CX

R$
5.022,22

13. PREÇO MÁXIMO
13.1 O valor máximo estimado da presente Ata de Registro de Preços é de
R$ 18.436,14 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e
quatorze centavos).
14. DOT AÇÃO ORÇAMENT ÁRIA
42.010.301.0025.6078.3.3.90.30.00.00 Fonte: 00303 e 00495.
15. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA AT A
15.1 O prazo de execução da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, contados a partir da sua publicação no site Oﬁcial do Município, e o
prazo de vigência terá inicio a partir da assinatura dessa e terminará 60
(sessenta) dias após o término do prazo de execução, conforme Decreto nº
245, de 14 de março de 2011, art. 9º, devendo o Município efetuar a
contratação dos serviços preferencialmente dos detentores dos menores
preços registrados.
16. EXECUÇÃO DO OBJET O
16.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos
requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as
condições constantes deste contrato e seus anexos, obedecer às normas e
padrões da ABNT e INMETRO, atender eﬁcazmente às ﬁnalidades que
dele(s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa
do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o
caso, às legislações especíﬁcas das Agências Reguladoras, do Ministério
da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da
Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência.
16.2 A unidade usuária expedirá a Nota de Empenho, na qual constarão:
I. O objeto e seus elementos característicos, conforme os itens registrados
na Ata, inclusive quantidades;
II. A forma e o prazo de fornecimento de bens;
III. O preço unitário registrado na Ata;
IV. Local, data e horário de entrega;
V. A indicação do respectivo processo licitatório;
VI. Obrigações da detentora da Ata;
VII. Sanções Administrativas.
16.3 A DETENTORA deverá informar ao Gestor da Ata, na Coordenadoria de
Ata de Registro de Preços, da Diretoria de Gestão de Licitações e
Contratos, da SMGP, como também, às unidades contempladas na Ata de
Registro de Preços, o endereço; n.º. do telefone e fax; correio eletrônico; e,
nome do preposto da contratada.
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17.

RECEBIMENT O DO BEM
17.1 Os produtos, objeto desta Ata, deverão ser entregues acompanhados
das respectivas Notas Fiscais distintas, conforme Nota de Empenho,
constando a indicação do número deste, do Edital, da Ata de Registro de
Preços, a descrição dos materiais, os valores unitários, a quantidade, o
valor total, o local da entrega, bem como as demais exigências legais.
17.2 Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega e se a
quantidade e/ou qualidade das mesmas não corresponder às especiﬁcações
exigidas, a remessa apresentada será devolvida por esta administração
para substituição e/ou adequações, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis.
17.3 Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas
técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ﬁcando desde já
estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelo
setor responsável pelo recebimento, indicado para tal ﬁm e, caso não
satisfaça às especiﬁcações exigidas, não serão aceitos, devendo ser
recolhidos pelo fornecedor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
17.4 Após a concessão à Detentora da Ata do prazo para
substituição/adequação do objeto licitado e, mesmo assim, não estiver de
acordo com a especiﬁcação da Ata de Registro de Preços, a Unidade usuária
deverá devolver o produto à CONTRATADA, podendo solicitar o
cancelamento do item à Coordenadoria de Gestão de Atas de Registro de
Preços/DGLC mediante justiﬁcativa, sem prejuízo às penalidades cabíveis
ao caso concreto.
17.4.1 A Unidade Usuária deverá motivar o interesse na convocação do
melhor preço registrado à época da licitação ou informar e esclarecer o
seu desinteresse no referido objeto.
17.5 Os produtos entregues não poderão divergir das especiﬁcações
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, bem como na Nota de
Empenho, no que se refere ao tipo, marca, embalagem, peso e correlatos.
17.5.1 Caso a empresa ﬁque impossibilitada de realizar o fornecimento
na forma prevista acima, a mesma deverá solicitar o cancelamento do
produto ou do registro de preços, ou, no caso de necessidade de troca
de marca, requerer junto ao Gestor da Ata, devidamente designado,
juntando ao documento a justiﬁcativa e amostra do produto, devendo
tal solicitação ser feita em no máximo 03 (três) dias úteis do
recebimento da Nota de Empenho.
17.5.2 A troca de marca será concedida através de Ata Complementar,
após análise do produto por parte do(s) órgão(s) contemplado(s) e
parecer jurídico sobre o caso.
17.6 Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação nos termos constantes da Nota de
Empenho.
17.7 O recebimento deﬁnitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor
de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e
alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso,
dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
17.8 Não serão recebidos produtos cujo prazo de validade já tenha
decorrido em mais de 50% (cinquenta por cento) do prazo total de validade
do produto expresso na embalagem.
17.9 Os produtos entregues em desconformidade, não retirados dentro prazo
estabelecido pela Administração, após comunicação formal, serão
considerados
como “materiais abandonados pelo fornecedor” e
destinados para utilização ou desfazimento de acordo com as normas do
Município, sem incidência de ônus ao Município ou pagamento de qualquer
tipo de indenização pelo Município.
17.10 Prazo de recebimento das Notas de Empenho:
17.10.1 A unidade usuária expedirá a Nota de Empenho e encaminhará
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17.10.1 A unidade usuária expedirá a Nota de Empenho e encaminhará
à detentora da Ata de Registro de Preços até o 5º (quinto) dia útil do
mês;
17.10.2Os empenhos encaminhados após a data indicada no item
acima, terão as entregas programadas para o mês subsequente, nos
termos do prazo de entrega do item 17.11.
17.11 Prazo de Entrega:
17.11.1 Será de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de
empenho, podendo ser prorrogado por igual período, desde que a
empresa apresente motivos justiﬁcáveis e que seja aceito pela
Administração.
17.11.1.1 O requerimento de prorrogação de prazo pela Detentora
da Ata deverá ser realizado durante o prazo de entrega estipulado
no item anterior, sob pena de perda do direto do referido pedido.
17.12 Garantia:
17.12.1 O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido
no Código de Defesa do Consumidor, caso não esteja especiﬁcado
prazo diferente deste no descritivo constante do Anexo I.
17.12.2 Os produtos deverão estar acondicionados da mesma forma em
que são apresentados no comércio varejista, podendo ser fornecidos
em embalagens múltiplas, contanto que atendam às especiﬁcações do
edital.
17.12.3 Correrão por conta do fornecedor todas as despesas com mão
de obra relacionada à substituição dos materiais/componentes com
defeitos de fabricação dentro do prazo da garantia.
17.13 Local de Entrega:
17.13.1 Almoxarifado –SMS – CAF - Central de Abastecimento
Farmacêutico, situada na Rua Amapá, 700, Centro, Londrina, PR., de
segunda à sexta-feira, no horário entre 8h00 e 12h00, devendo ser
agendado através do telefone: (43) 3372.9457 / 3372.9467, cujo
contato de ser feito com o Sr. Walter Lino;
17.13.1 Excepcionalmente poderão ocorrer entregas em outros locais
dentro dos limites do Município de Londrina-PR. O local será informado
quando do efetivo encaminhamento da Nota de Empenho à detentora da
Ata de Registro de Preços.
17.14 T ransporte dos materiais:
17.14.1 É de inteira responsabilidade do detentor da Ata o transporte
do material para os locais solicitados.
17.14.2 As embalagens de transporte devem apresentar as condições
corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade,
empilhamento, etc.).
17.14.3 Qualquer avaria do produto ocasionado pelo transporte, não
será aceita e o mesmo devolvido imediatamente.
17.14.3 O transporte compreende o procedimento como um todo, ou
seja, desde o carregamento do material/produto até a efetiva descarga
dos mesmos nos endereços constantes do item 17.13 desta Ata e ainda
os demais procedimentos acessórios, como guinchos, empilhadeiras e
outros (caso o produto assim o exija) sem qualquer tipo de ônus para o
município.
18.

OBRIGAÇÕES DA CONT RAT ANT E
18.1 Além das naturalmente decorrentes da presente Ata, constituem
obrigações do MUNICÍPIO:
18.1.1 Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;
18.1.2 Acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos materiais/produtos em
todas as suas etapas, sendo que a ﬁscalização periódica não implica
na aceitação tácita das etapas de entrega de todos os produtos;
18.1.3 Notiﬁcar, por escrito, à detentora da Ata, ocorrência de
eventuais imperfeições no curso de execução da Ata, ﬁxando prazo
para a sua correção;
18.1.4 Está a CONTRATANTE resguardada contra perdas e danos
oriundos dos produtos executados sob esse contrato, devendo a
detentora da Ata suportar os prejuízos resultantes da negligência ou
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má execução dos materiais em questão.
19.

OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONT EMPLADO
19.1 Manter-se informado sobre o andamento do Sistema de Registro de
Preços, inclusive com relação às alterações porventura ocorridas, com o
objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições.
19.2 Executar a sua demanda, dentro dos limites, prazos e regras
estabelecidas pelo Edital.
19.3 Emitir as Notas de Empenho pelo sistema, providenciar as assinaturas
necessárias e a distribuição das respectivas vias.
19.4 Dar o recebimento provisório e/ou deﬁnitivo, providenciar a liquidação
e encaminhar as Notas Fiscais para pagamento.
19.5 Cada unidade usuária deverá nomear, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis da execução desta Ata, o ﬁscal indicado quando da Licitação que
acompanhará e ﬁscalizará a execução da presente Ata de Registro de
Preços, encaminhando cópia autenticada do ato de nomeação ao Gestor(a)
de Ata da Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos e à Detentora da
Ata.
19.6 O ﬁscal designado pela autoridade da pasta deverá, após o
recebimento do produto nos termos do item 17 desta Ata e veriﬁcação da
regularidade da Contratada pelo órgão gerenciador, encaminhar a referida
nota fiscal para liquidação e pagamento.
19.7 O ﬁscal da Ata de Registro de Preços deverá solicitar justiﬁcadamente
o cancelamento do item, nos termos do item 17 – RECEBIMENTO DO BEM.
19.8 Havendo irregularidades na prestação do serviço/produto, o ﬁscal de
contrato deverá notiﬁcar de imediato a Contratada nos termos desta Ata,
oportunizando a manifestação da Contratada, bem como determinando um
prazo para regularização da ocorrência. Caso não haja sucesso na solução
da problemática ou mesmo veriﬁcando descumprimento contratual, oﬁciar o
Órgão Gerenciador, na pessoa do Gestor de Contrato ou servidor
responsável pelo processo licitatório, para providenciar a abertura de
processo de penalidade, nos termos da Lei 8666/1993, bem como demais
regramentos legais e contratuais. O ﬁscal de Contrato deverá encaminhar
quando da comunicação por Circular ou Ofício ao gestor de contrato:
a.
b.
c.
d.

O prejuízo acarretado ao Município;
Demonstrar o descumprimento Contratual;
Cópia da comunicação à Contratada e sua resposta;
Cópia assinada da Nota de Empenho, demonstrando a data de envio à
Contratada, se for o caso;
e. Cópia da Nota Fiscal com recebimento provisório e definitivo, se for o
caso;
f. Demais documentos e apontamentos que julgarem ser necessários para
fundamentar a abertura de penalidade em desfavor da Contratada.
20.

HIPÓT ESES DE INEXECUÇÃO
20.1 Os produtos serão recusados:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Caso os prazos de validade estejam vencidos;
Se deteriorados;
Se fraudados;
Se impróprios ao fim que se presta;
Se inadequados ao fim que se presta;
Se houver disparidades com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, rotulagem, etc;
Se em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;
Se houver entrega em atraso, extrapolando o prazo do edital;
Se houver entrega parcial, quando prejudicar o objeto na sua totalidade;
Se houver entrega em desacordo;
Se adulterados;
Se alterados;
Se falsificados;
Se avariados;
Se corrompidos;
Se impróprios ao consumo;
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p. Se impróprios ao consumo;
q. Se inadequados ao consumo;
r. O não recolhimento de mercadorias em desconformidade após
notificação, contado prazo previsto no edital.
21. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
21.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente Ata, de modo
obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e
proposta da licitante.
21.1 Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal,
Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a
execução do objeto da presente licitação.
21.3 Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições
previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições da Lei nº 8.666/93, respondendo civil e
criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial.
21.4 Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente
à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da Ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento da Administração.
21.5 Manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e
QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital.
21.6 Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões
dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.
21.7 Comunicar a fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que
se verifique.
21.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus
prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto.
21.9 Adequar, por determinação do MUNICÍPIO, qualquer produto que não esteja sendo
executado de acordo.
21.10 Utilizar e fornecer, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira
qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital.
21.11 Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos na presente Ata de
Registro de Preços.
21.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem
autorização da Contratante por escrito.
22.

REALINHAMENT O DE PREÇOS
22.1 O reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro das Atas de Registro de Preços se
justifica nas seguintes ocorrências:
a. Fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado;
b. Caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica (probabilidade de perda concomitante à probabilidade de
lucro) extraordinária e extracontratual.
22.2 Quando do requerimento para realinhamento dos preços constantes da Ata de
Registro de Preços, a detentora deverá encaminhar os seguintes documentos,
imprescindíveis para a análise e deferimento do mesmo:
a. Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) de compra dos produtos (matériasprimas) na data de requerimento de realinhamento de preços,
devidamente autenticadas em cartório ou por servidor público municipal,
ou quando de notas fiscais eletrônicas, rubricadas pelo contador
responsável e pelo representante legal da Contratada;
b. Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de compra dos produtos (matériasprimas) na data da proposta do requerente que serviram de base para a
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formação de preços das mercadorias ou nota(s) fiscal(ais) quando da
primeira nota de empenho/ordem de fornecimento emitida pela
Contratante que comprove o mesmo valor da proposta, devidamente
autenticadas em cartório ou por servidor público municipal, ou quando de
notas fiscais eletrônicas, rubricadas pelo contador responsável e pelo
representante legal da Contratada;
c. Cópias do livro de entrada de compras constando o registro das Notas
Fiscais que serviram de base para formação dos preços da Ata de
Registro de Preços e das Notas apresentadas no período de
realinhamento, devidamente autenticada em cartório ou por servidor
público municipal;
d. Cópias do livro de apuração do ICMS contendo o registro das Notas
Fiscais que serviram de base para formação dos preços da Ata de
Registro de Preços e das Notas Fiscais apresentadas no período de
realinhamento, devidamente autenticada em cartório ou por servidor
público municipal.
22.2.1 Quando a Detentora da Ata utilizar-se do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022,
de 22 de janeiro de 2007, deverá imprimir os relatórios
correspondentes às alíneas “c” e “d”, entregando-os ao Gestor(a) da
Ata quando do requerimento à Diretoria de Gestão de Licitações e
Contratos, assinados pelo Contador responsável e pelo representante
legal da Contratada.
23.

PAGAMENT O
23.1 A detentora da Ata emitirá Nota Fiscal Eletrônica e enviará à
CONTRATANTE, que dará o aceite deﬁnitivo no recebimento dos
materiais/produtos; após conferência pela autoridade competente da
documentação comprobatória do recebimento e Nota de Empenho
correspondente, O MUNICÍPIO efetuará o pagamento à CONTRATADA da
seguinte forma:
a. Após recebimento do material/produto pela unidade usuária e respectiva
avaliação da Nota Fiscal pelo fiscal designado pela Autoridade da Pasta
que verificará o atendimento de todas as cláusulas da Nota de Empenho
e consequentemente, da presente Ata de Registro de Preços, este dará o
recebimento definitivo no documento fiscal e, após a verificação da
regularidade da CONTRATADA pelo Órgão Gerenciador, encaminhará
imediatamente após a liquidação da referida despesa, à Gerência de
Contas a pagar/SMF para pagamento;
b. Após a constatação dos requisitos mencionados na alínea anterior pelo
setor de pagamento, o Município efetuará o pagamento à detentora da
Ata, numa quinta-feira, em até 15 (quinze) dias úteis, exceto na última
semana do mês;
c. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao
fornecedor, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para
pagamento reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.
23.2 A contratada somente poderá emitir Nota Fiscal/Fatura após a emissão
da Nota de Empenho respectiva, em conformidade ao disposto no item 16.2.
23.2.1 No caso da contratada emitir Nota Fiscal eletrônica, para
atender o AJUSTE SINIEF 08/2010 - cláusula décima, deverá enviar o
arquivo
em
formato
XML,
para
o
e-mail
institucional
nfe@londrina.pr.gov.br.
23.3 É expressamente vedada a cobrança, em qualquer hipótese, de
sobretaxa ao preço contratado quando do pagamento dos produtos
fornecidos pela licitante vencedora.
23.4 Os documentos glosados devido à inconsistência da documentação
poderão ser adequados e reapresentados na competência seguinte.
23.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora pelo servidor
designado para o recebimento e o pagamento ﬁcará pendente até que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento ﬁscal não acarretando qualquer ônus para ao Município de
Londrina.
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23.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação ﬁnanceira decorrente de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
24.

PENALIDADES
24.1 Para efeito de aplicação da penalidade de multa, considerar-se-ão as
seguintes hipóteses:
Ocorrências do tipo “A”: Recusar ou deixar de atender injustificadamente, solicitação de
entrega de produto;
Ocorrências do tipo “B”: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, sem
efetuar a devida substituição/adequação no prazo previsto nesta Ata;
Ocorrências do tipo “C”: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, com
substituição/adequação dentro do prazo previsto nesta Ata;
Ocorrências do tipo “D”: O atraso injustificado na entrega do material.
24.2 A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa
De 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, a cada vez que
existirem ocorrências do tipo “A” – conforme dispõe o item 24.1 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo Gestor da Ata, com a
ciência da detentora da Ata;
De 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que
existirem ocorrências do tipo “B” – conforme dispõe o item 24.1 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo Gestor da Ata, com a
ciência da detentora da Ata. Ultrapassando o limite descrito neste item. Será considerada
como não atendimento ao solicitado, incidindo, portanto, ocorrência do tipo “A”;
De 10% (dez por cento), sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que
existirem ocorrências do tipo “C”, conforme dispõe o item 24.1 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo Gestor da Ata, com a
ciência da detentora da Ata;
De 2,0% (dois por cento) de multa por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) ou 10
(dez) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor
correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequência o Município de
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do
décimo primeiro dia de atraso na entrega do material será considerada a inexecução total
do objeto empenhado, ocorrência do tipo “D”, conforme dispõe o item 24.1 desta Ata,
devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo Gestor da
Ata, com a ciência da detentora da Ata;
24.3 A inexecução total do ajuste ou execução em total desacordo com o
presente Termo implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento),
calculada sobre o valor total estimado da Ata.
24.4 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo
com a presente Ata implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total da parcela constante na Nota de Empenho.
24.5 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não
exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87
da Lei 8.666/93 e alterações, e poderá ser deduzida da primeira Nota de
Empenho a ocorrer.
24.6 A recusa injustificada da empresa em assinar a Ata, aceitar ou retirar a
Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da sua notiﬁcação, para efeitos de
aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.
24.7 Se o fornecedor se recusar a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o
Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de
classiﬁcação, para efetuar o fornecimento, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis, quando for o caso.
24.8 O Município poderá efetuar a aquisição/contratação dos produtos
através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos
menores preços da Ata a igualdade de condições, em especial o preço.
24.9 Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao Contratado
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multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
limitada a 9% (nove por cento) – equivalente a 90 (noventa) dias de atraso –
calculada sobre o valor da parcela em atraso.

Edital aprovado conforme Despacho Terminativo 0094/2016 ( 0053547),
e minuta do contrato constante do doc 0004236.

Documento assinado eletronicamente por Animari T erezinha Guimarães,
Usuário Ext erno, em 09/12/2016, às 13:47, conforme horário oficial de
Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
Municipal nº 1.219 de 21/09/2015.
Documento assinado eletronicamente por Rogério Carlos Dias,
Secret ário(a) de Gest ão Pública, em 09/12/2016, às 16:32, conforme
horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de
24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.219 de 21/09/2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Lopes Kireeff,
Prefeit o, em 12/12/2016, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal
nº 1.219 de 21/09/2015.
Documento assinado eletronicamente por Donizet e Lima, T écnico(a) de
Gest ão Pública, em 12/12/2016, às 17:39, conforme horário oficial de
Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto
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