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CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE

S\ CELEBRAM O MUNiCípIO DE MERCEDES E A
EMPRESA

ROMANELLI

RODOVIÁRIOS LTOA

EQUIPAMENTOS

Contrato n.o 121/2016

Identificação: 2212016

O Municipio de Mercedes, pessoa jurídica de direito públíco interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, portadora da cédula de
identidade R.G. nO 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nO
886335.35-04, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa Romanelli Equipamentos
Rodoviários LIda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO
13958809/0001-72, Inscrição Estadual nO 90631486-09, com sede na Av. José Bonifácio, nO.
3793, CEP 86.181-570, Vila das Atalais, na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, neste ato
representada por seu sócio administrador, Sr. José Carlos Romanelli, residente e domiciliado
na Rua Vila Lobos, n.o 303. CEP 86047-160, Jardim Tucano. na Cidade de Londrina, Estado
do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 3.168.642-3, expedida pela SSP/PR,
inscrito no CPF sob n.o 581.758.819-68. a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.o 8.666/93 e Leglslaçao pertinente,

das condições do Pregão Presencial nO. 49/2016, da proposta da contratada, datada de
18104/2016, e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1

Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de vassoura coletora

para utilização nos serviços de varrição de ruas, realizados pela Secretaria de Viação, Obras
e Serviços Urbanos, do Municipio de Mercedes, de acordo com as caracteristicas e demais
condições definidas no Edital de Pregão n.o 49/2016 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:
2.1.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
vaior de R$ 39000,00 (trinta e nove mil reais), conforme descrito a seguir:

It

1

Descrição

d

assoura coletora: Estrutura: Em chapa de açol

1

R$ Unit
39.000,00
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Item

Oescri<;ao

I

Qtd

R$ Unit

R$ Total

arbono SAE 1020 em vigas U laminadas em 3";
scovas acionadas por motores hidraulicos com
omando

de

cada

escova

independente;

apacidade de 0.2 m3 ou 100 Kg; 0 detrito el
entrifugado pela escova central para 0 deposito;

argura de Varredura: 1.80 metros; Trac;:ao: por
rator de pneus com tomada de forc;:a e 3° ponto
o trator; Vassoura Central: 48 escovas mistas
endo 24 cerdas de ac;:o e 24 cerdas de nylon.

cionadas

por

motor

hidraulico

com

suporte

antogratico com 60 cm de diametro. Vassoura
Lateral com 60 cm de diametro com mecanismo
idraulico para recolhimento de

residuos, com

egulagem de altura e angulo; Inibidor de Poeira:

anque para agua com capacidade minima de
100 Iitros, bomba eletrica de 12 volts e 5 bicos

pulverizadores; Rodas: 4 rodas com pneus aro 8;
[sistema Hidraulico completo alimentado pela
omada de forc;:a do trator; Equipamento Novo;
t:om

entrega

tecnica

e

treinamento

pperac;:ao; Romanelli VHR 1800T

para

2.2. No prec;:o acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos

como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licitac;:ao.

2.3.
Ressalvada
a
ocorrencia de desequilibrio econ6mico financeiro devidamente
comprovado, nao havera durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de
prec;:o.

3 - CLAuSULA TERCEIRA - OA VIGENCIA 00 CONTRATO:
3.1.0 Contrato tera vige!ncia de 02 (dois) meses, tindando em 19 de junho de 2016.

4 - CLAuSULA QUARTA - OESPESA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisic;:ao correrao por conta da seguinte dotac;:ao
orc;:amentaria:

02.009.26.782.0010.1018 - Aquisi<;ao de Equipamentos Rodoviarios elou Pesados.
Elemento de Oespesa:
44905240, 44905248, 44905252
Fonte de recurso:

000

5 - CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido por documento tis
competente, referente ao servic;:o prestado, 0 mesmo devera conter 0 numero do
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Conlralo.

5.2. Nenhum pagamenlo serâ efeluado ao fornecedor, se esle, â època correspondenle, nao
apresenlar comprovar;:ao relaliva â manutenr;:ao da regularidade fiscal exigida no Edilal de
Licitar;:ao do Pregâo n° 49/2016.
5.3 0 pagamenlo eslâ previslo para ser efeluado em uma parcela, com vencimenlo alè 0 10°
(dècimo) dia do mês subsequenle ao da preslar;:ao do servir;:o, mediante apresenlar;:ao de
documenlo hâbil para formalizar;:ao do referido pagamenlo.
5.3.1 A mora injuslificada sujeilarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamenlo de correr;:ao
monetâria a ser calculada com base na variar;:ao do IGP-M verificada enlre a dala em que
deveria se dar 0 adimplemenlo e a dala em que efetivamenle ocorreu.

5.4.

0

Municipio

de

Mercedes

poderâ

deduzir

do

montante

a

pagar

os

valores

correspondenles a mullas ou indenizar;:öes devidas pelo fornecedor.
5.5. 0 pagamenlo efetuado nao isenlarâ 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimenlo.

6 - CLAuSULA SEXTA - OA ENTREGA 00 OBJETO:
6.1 A enlrega do objelo por parte da conlralada deverâ se dar a partir emissao da Ordem de
Servir;:o, devendo ser efeluada em alè 15 (quinze) dias apös a emissao da referida ordem,
devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto ao

Setor de Patrimânio da prefeiruta,

no enderer;o indicado no preâmbulo deste Edital.

6.1.1 A entrega do objelo deverâ ser efetuada

no

horârio de expedienle desla

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às
17:00h), sendo que a mesma deverà ser acompanhada por representante da
Secrelaria de Via9ao, Obras e Servi90s Urbanos, do Municipio de Mercedes.
6.1.2.

Excepcionalmenle, medianle requerimenlo fundamenlado e deferido pela
auloridade compelenle do Municipio, poderà 0 prazo de enlrega do objelo ser
prorrogado.

7 - CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;:ÖES 00 CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigar;:öes do CONTRATANTE:

7.1.1.
Preslar as informayöes e os esclarecimenlos alinenles ao fornecimenlo que
venham a ser solicilados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2.

Efeluar 0 pagamenlo devido pelo fornecimento do objelo licitado, desde que

cumpridas todas as exigências deste Edilal, seus Anexos e do Conlralo;

7.1.3. Visloriar 0 objelo da Iicila9âo, a fim de verificar sua compalibilidade
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especificac;:ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

8 - CLĂUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obrigac;:ăes da CONTRATADA:
8.1.1.

Manter durante toda a execuc;:ăo do contrato, em compatibilidade com

as

obrigac;:ăes assumidas, todas as condic;:ăes de habilitac;:ăo e qualificac;:ăo exigidas na
licitac;:ăo;

8.1.2.

Indicar o responsavel por representa-Ia na execuc;:ăo do Contrato, assim como

a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderăo substitui-Io;
8.1.3.

Efetuar os servic;:os dentro das especificac;:ăes e/ou condic;:ăes constantes deste

Edital de Pregăo e em seus Anexos;

8.1.4.

Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratac;:ăes năo autorizadas pela municipio de Mercedes;
8.1.5.

Responsabilizar-se

CONTRATANTE

ou

a

por

terceiros,

quaisquer

decorrentes

danos

causados

de

culpa

sua

ou

diretamente

dolo.

quando

ao

do

fornecimento do objeto;

8.1.6.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;:ăes a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fornecido;

8.1.7.

Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8.

Prestar o servic;:o que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigac;:ăes
assumidas, todas as condic;:ăes de habilitac;:ăo e qualificac;:ăo exigidas no Pregăo.

9 - CLĂUSULA NONA - OBRIGAGOES SOC lAIS,

COMERCIAIS

E

FISCAIS

DO

FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1.
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigac;:ăes sociais
previstos na legislac;:ăo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

propria, vez que os seus empregados năo manterăo nenhum vinculo empregaticio com
o Municipio de Mercedes;

9.1.2.
Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;:ăes estabelecidas
legislac;:ăo especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, fo
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vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objelo licilado OU em conexao
com

ele,

ainda

que

acontecido

em

dependencia

da

Sede

Administrativa

do

CONTRATANTE;

9.1.3.
Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevenyao, conexao ou continencia; e

9.1.4.

Assumir,

ainda,

a

responsabilidade

pelos

encargos

fiscais

e

comerciais

resultantes da adjudicayao do objeto deste Pregao.

9.2.

A inadimplencia

do

fornecedor,

com

referencia

aos encargos

estabelecidos

nesta

c1ilUsula, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem
podera onerar 0 objeto deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veiculayao de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLAuSULA OECIMA - OBRIGA6ES GERAIS 00 CONTRATAOO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1.

E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de

pessoal da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que nela ocupe cargo de confianya,
durante a vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA - OAS ALTERA6ES CONTRATUAIS:
11.1. 0 preyo contralado nao sofrera qualquer reajuste.

11.2. 0 prazo de durayao para a execuyao do objelo, que e originalmente de 02 (dois) meses,
podera ser revislo nas hip6teses e forma a que alude 0 art. 57, inclso 11, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993.

11.2.1. A execuyao e fiscalizayao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do
Sr. Edelberto Bruch, Secretario de Viayao, Obras e Serviyos Urbanos.

12 - CLAuSULA OECIMA SEGUNOA - OAS PENALlOAOES:
12.1. A CONTRATADA, garantida a ampla defesa e 0 contradit6rio, esta sujeita 1IS seguintes
penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre 0 valor lotal do Contralo
pelo descumprimento de obrigayoes fixadas.
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12.1.2. Adveгtencia, multa de 1 О % (dez рог cento) sobre о valor total do Contrato е
suspensao temporaгia do direito de licitar е contratar сот о CONTRATANTE е pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
по caso de iпехесщ:ао total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais соmiпаr;;беs
legais.

12.1.3.

Impedimento de licitar е de contratar сот а Administrar;;ao PubIica е pessoas

juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punir;;ao ou ate que seja promovida а
reabilitar;;ao perante а pr6pria autoridade que aplicou а penalidade, garantido о direito а
ampla defesa е contradit6rio, quando:
12.1.3.1.Deixar de assinar о Contrato:

12.1.3.2.Ensejar о retardamento da execur;;ao do objeto do Pregao,
12.1.3.3.Nao mantiver а proposta, injustificadamente;
12.1.3.4.Compoгtar-se de modo iпidбпео;

12.1.3.5.Fizer declarar;;ao falsa;
12.1.3.6.Cometer fraude fiscal; е
12.1.3.7.Falhar ou fraudar па execur;;ao do Contrato.
12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida forr;;a maior ou caso foгtuito, devidamente

justificado е aceito pelo CONTRATANTE, ficara а CONTRATADA isenta das penalidades.
12.3. As sаnyбеs previstas по subitem 12.1.2. serao aplicadas sucessivamente, iniciando-se
pela mais branda е culminando па mais severa.

12.4. А sanr;;ao de impedimento de licitar е contratar сот а Administrar;;ao PubIica podera ser
aplicada а CONTRATADA juntamente сот а de multa prevista по subitem 12.1.2.
12.5. As penalidades de multa deverao ser recolhidas по prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da data de sua notificar;;ao, podendo а autoridade competente determinar seu

desconto diretamente das quantias рог ventura devidas ао contratado.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ОО CANCELAMENTO ОО CONTRATO
13.1. Ressalvado о direito а ampla defesa е ао contradit6rio, sera о contrato rescindido nas
seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das сопdiубеs constantes neste Edital, ет seus Anexos
pr6prio Contrato;
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13.1.2.

For a CONTRATAOA declarada inid6nea para Iicitar ou contratar com a

Administrayāo, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de
junho de 1993;

13.1.3. For a CONTRATAOA impedida de Iicitar e contratar com a Administrayāo nos
termos do artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002.
13.2. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato em face de razōes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tai conduta, devendo anula-Io por ilegalidade, de oficio ou por provocayāo de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nāo terāo direito a indenizayāo em decorrencia da anulayāo do
Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos

que tiver suportado no cumprimento do avenyado.
13.3. A comunicayāo da rescisāo ou anulayāo do Contrato devera ser feita pessoalmente, ou
por correspondencia com aviso de recebimento.
13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereyo da CONTRATAOA, a
comunicayāo sera feita por meio do Oiario Oficial ou Jornal de Grande circulayāo, por
duas vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato, a contar da
ultima publicayāo.
13.4. Independentemente das previsōes retro indicadas, a CONTRATAOA podera solicitar a
rescisāo do Contrato na ocorrencia de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forya
maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a

perfeita execuyāo contratual.

14 - CLAuSULA OECIMA QUARTA. OOS OOCUMENTOS INTEGRANTES OO CONTRATO
E LEGISLA«ĀO APLlCAvEL
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizayāo da execuyāo do objeto,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigayōes ora contraidas,
integram este Contrato os documentos do Edital de Pregāo Presencial nO. 49/2016 e, em
especial, a proposta de preyo e os documentos de habilitayāo da CONTRATAOA.
14.2. A execuyāo do Contrato sera disciplinada pelas disposiyōes legais e regulamentares

aplicaveis as obrigayōes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, e Oecreto Municipal n.o 023/2007, de
27103/2007

15 - CLAuSULA OECIMA QUINTA - OO FORO COMPETENTE:
15.1. As questōes decorrentes da execuyāo deste Contrato, que nāo possam ser dirimidas
administrativamente, serāo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Mare.chal
Cāndido Rondon-PR, com exclusāo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, às quais, depois de !idas, sao
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.

9 de abril de 2016.

AJd'}."i.
CONTRATANTE

'/1'--..
oeli Pereira

RG n° 4.779.213-4

l'ag8/8
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