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DATA. ;>9
ÓRGAo:
CONTRATO

PÁGINA.

DE COMPRA E VENDA QUE

CELEBRAM O MUNiCípIO DE
EMPRESA SAGASSI INDUSTRIA
CONFECÇÕES LTDA. EPP.

N°EDIÇAO'

ENTRE

SI

MERCEDES E A
E COMÉRCIO DE

Contrato n.o 102/2016

Identificação: 2022016

o MUnicípio de Mercedes. pessoa juridica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz. n° 555, Centro. na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. neste
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira. casada,
residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz. nO 331. Centro. nesta Cidade de Mercedes.
Estado do Paraná inscrita no CPF sob n° 886 335.359-04. portadora da Carteira de
Identidade na 510'7.835-7. expedida pela SSP/PR a seguir denominado CONTRATANTE, e
a empresa Sagassl Industria e Comércio de Confecções lida. EPP. pessoa juridica de direito
privado. inscrita no CNPJ sob na 18565097/0001-45. Inscrição Estadual na 90637471-46,
com sede na Rua Jose Maria Pinto, n'3480. CEP 86 812-000. Vila Shangrl-La. na Cidade de
"'pucarana. Estado do Parana. neste ato representada por sua sócia administradora Sra.
Jaqueline Rabassi Sagawa, residente e domiciliada na Rua José Maria Pinto, na. 3480, CEP
86.812-000, Jardim Shangri-Iá, na Cidade de Apucarana. Estado do Paraná, portadora da

Carteira de Identidade na 9183.252-6, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob na.
050.163.269-75, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
Contrato. nos termos da Lei na. 8.666/93 e Legislação pertinente, das condições do Pregão
Eletrõnlco na 37/2016. da proposta da contratada. datada de 30/03/2016, E: das cláusulas a
seguir expressas. definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer á CONTRATANTE, materiais diversos para utilização
em ações de conscientização e combate á dengue desenvolvidas pela Secretaria de Saúde
do Municipio de Mercedes. dotadas das especificações técnicas e na forma constantes do
Editai do procedimento Ircltatorio na modalidade Pregão forma Eletrônica na 37/2016 e
respl'ctlva proposta dataoa de 30/03 (o 16 objeto que devera ser entregue no Municipio de
MercE:oes em hora riO de expediente e locai pie-determinado pelo contratante

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

Parágrafo primeiro - A entrega do objeto por parte da contratada deverá se dar após a

emissão da Ordem de Compra, o objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 15
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(quinze) dias a contar da emissao da Ordem de Compra, e devera ser efetuada no
Municipio de Mercedes, em horario de expediente e local pre-determinado pelo contratante.
Paragrafo segundo: Excepclonalmente mediante requerimento fundamentado e deferido
pela autoridade competente do Munlclplo, podera 0 prazo de entrega do objeto ser
prorrogado.

Paragrafo terceiro - No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigemcias
pactuadas para 0 fornecimento, nos termos das previsoes deste Edital e de seus Anexos, 0
fornecedor devera providenciar a substitui<;:ao do material, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da notifica<;:ao, sem onus para 0 Municipio de Mercedes, e
sem prejuizo da aplica<;:ao das penalidades cabiveis.

Paragrafo quarto - No ato da entrega 0 equipamento sera vistoriado pela Comissao de
Recebimento de Bens e Servic;;os do CONTRATANTE, a fim de se atestar que 0 mesmo
atende as caracteristicas constantes do respectivo procedimento licitat6rio e proposta
ofertada.

CLAuSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os segulntes documentos:
a) Procedimento do Pregao Eletr6nico N° 37/2016, e seus anexos:
b) Proposta da CONTRATADA datada de 30 03/2016.

Paragrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta clausula, serao considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execu<;:ao.
Paragrafo Segundo - Em havendo duvidas ou divergemcias entre os anexos e este contrato,
prevalecera 0 contrato.
Paragrafo Terceiro • A partir da assinatura deste contra to. a ele passam a se vincular todas
as atas de reunioes e/ou tennos aditivos que vierem aser realizados e que importem em
altera<;:oes

de

qualquer

condi<;:ao

contratual,

desde

que

devidamente

assinados

pelos

representantes legals das partes

CLAuSULA QUARTA - DO PRE<;O
Para 0 forneclmento do obJeto descrito na Clausula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a
pagar a CONTRATADA 0 valor total de R$ 4 00000 (Quatro mil reais). conforme disposto a
seguir
ITEM

QTD

UND

3

1000

und

DESCRI<;Ao
ona tactel. Em tactel; personalizado;
egulador com velcro;

R$ UNIT

R$ TOTAL

4,00

4.000,00

CLAuSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Paragrafo primeiro • 0 pedido de pagamento devera ser devldamente instruido com Nota
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Fiscal referente ao fornecimenlo efeluado. A Nota Fiscal correspondente deverà conter 0
numero do presente certame licitat6r10 e a assinatura do titular da Secretaria de Saude do
Munlciplo de Mercedes no verso.

Paràgrafo

segundo

-

0

pagamento

serà

efetuado

atè

0

10°

(dècimo)

dia

do

mês

subsequente ao da entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal.

Paràgrafo terceiro - A mora injustificada sujeitarà 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
corre"ao monetària a ser calculada com base na varia"ao do IGP-M verificada entre a data
em que deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

Paràgrafo quarto - Nenhum pagamento serà efetuado ao fornecedor. se este. à època
correspondente. nao apresentar comprova"ao relativa a manuten"ao da regularidade fiscal.
prevista no item 2. Anexo 3. deste Edital.

Paràgrafo quinto • 0 Municipio de Mercedes poderà deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou Indeniza"öes devidas pelo fornecedor.
Paràgrafo sexto - 0 pagamento efetuado nao isentarà 0 fornecedor das responsabilidades
decorrentes do fornecimento

CLAuSULA SEXTA - DO REAJUSTE
o preyo contratado nao sofrera qualquer reajuste. ressalvada a necessidade de recomposiyao
do equilibrio econòmico-financeiro devidamente requerida e comprovada pela CONTRATADA.

CLAuSULA SÈTlMA - DA RESCISAo CONTRATUAL
A rescisao contratual poderà ser determinada por ato unilateral e escrito da Administrayao.

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. e
amigavelmente. por acordo entre as partes. mediante autorizayao escrita e fundamentada das
autoridades competentes.

reduzida a

termo no processo hcitat6rio. desde de que

haja

conveniência para a Administrayao.

CLAuSULA OITAVA - DA5 5AN<;ÖE5
Pela Inexecuyao tOlal ou par al deste contrato. podera 0 CONTRATANTE. garantida a ampla
defesa e 0 contradllorlo aphcar a CONTRATADA as penalidades previstas no art. 87 da Lei
n 08666/93

Paràgrafo Primeiro - A pena de multa poderà ser aphcada isolada ou conjuntamente com

outra penalidade. e corresponderà a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

Paràgrafo 5egundo - A pena de multa. quando nao adimplida voluntariamente. poderà ser
abatida de eventuais valores devldos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA. DA DOTACÀO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitayao correrao por conta da dotayao oryamentària:

Rua Or. Oswaldo Cruz. 555 _ FonelFax (45) 3256-8000 _ CEP 85.998-000 _ Mercedes _ p1: 3./ \ .-e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.37310001-23
www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes
Estado do Parana
COllfralO Il° 102120/6
02.007.10.305.0006.2031 - Vigilância em Saude.
Elemento de Despesa: 33903014
Fonte de Recurso:

000, 497

CLÂUSULA DECIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O Contrato tera vigencia de 03 (tres) meses. findando em 12 de julho de 2016, podendo ser
prorrogada na forma da lei.

CLÂUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES

As alterac;:6es das disposic;:6es contratuais somente serâo validas se efetivadas mediante
Termo Aditivo devidamente assinado.

CLÂUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Când ido Rondon - Parana, para a soluc;:âo das
quest6es oriundas do presente contrato. com expressa renuncia de qualquer outro, por mais
privilegia do que seja.

E, por estarem Justos e acertados. firmam o presente contrato em 02 (du as) vias de
Igual teor e forma, na presenc;:a de duas testemunhas.
Mercedes

, 12 de abril de 2016.
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